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1. Zarys problemu
Bieszczady są w obrębie naszego kraju szczególnym regionem, gdzie kilkadziesiąt lat temu
doszło do całkowitego odwrócenia wielowiekowych kierunków rozwoju gospodarczego
i dynamiki zasiedlenia. Efektem jest bezprecedensowy powrót do sytuacji sprzed kilkuset lat,
gdy w regionie zdecydowanie dominowały ekosystemy leśne, a zagęszczenie populacji
ludzkiej było na poziomie co najmniej kilkunastokrotnie niższym niż w pozostałych częściach
naszego kraju. Rejon Bieszczadów, jakkolwiek objęty rozmaitymi formami ochrony
przestrzennej jak: park narodowy, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura
2000, Międzynarodowy Rezerwat Biosfery, czy Leśny Kompleks Promocyjny, jest także
terenem intensywnej gospodarki leśnej i łowieckiej, oraz rozwijających się szybko zwłaszcza
w ostatnich latach, turystyki i rekreacji.
Pięćdziesiąt lat temu w Bieszczadach, podjęte zostały pierwsze próby przywrócenia żubra
w obszarze jego dawnego występowania w Karpatach. Obecnie populacja bieszczadzka jest
najliczniejszą w Polsce poza Białowieżą, a także największą na świecie populacją tego
gatunku zamieszkującą ekosystemy górskie. Ponadto, już w kilku krajach karpackich
(Rumunia, Słowacja, Ukraina) utworzone zostały w ostatnich latach wolnościowe stada
żubrów. Rośnie także liczba ośrodków hodowlanych stanowiących potencjalne źródło
zwierząt do przyszłych reintrodukcji. Biorąc pod uwagę warunki środowiskowe
i socjoekonomiczne panujące aktualnie w Europie, ekoregion karpacki ma niewątpliwie
największe szanse na utworzenie tu żywotnej metapopulacji tego gatunku.
Ważnym, dla dyskusji na temat możliwości ochrony i gospodarowania żubrem jest fakt, że
gatunek ten pomimo niewątpliwego sukcesu, jakim było ocalenie go, od wydawało się
nieuchronnej zagłady, pozostaje nadal na krytycznie niskim poziomie liczebności (niższym
np. niż nosorożec), a jego niesłychanie niska zmienność genetyczna stanowi nieustanne
zagrożenie dla przetrwania gatunku w perspektywie wieloletniej. Dlatego wszelkie plany
odnośnie żubra uwzględniać muszą status gatunku zagrożonego.
Żubr, ze względu na swe rozmiary oraz stadny tryb życia, jest gatunkiem wymagającym
dostępu do rozległych obszarów zapewniających jego bazę pokarmową oraz ostoje. Wysokie
zapotrzebowanie pokarmowe tych zwierząt wiąże się z możliwością powstawania szkód
w drzewostanach i uprawach rolnych. Jednocześnie jest to też gatunek podatny na choroby
zakaźne typowe dla przeżuwaczy, a także jest atrakcyjnym obiektem dla nielegalnego
pozyskania.
Konieczność przyjęcia programu ochrony i zarządzania populacją żubra w Bieszczadach,
wynika z potrzeby uwzględnienia relacji jej rosnącej liczebności i zasięgu w regionie,
z prowadzoną tam gospodarką leśną, łowiecką i rolną. Program taki powinien wskazać - jak
w perspektywie wieloletniej powinny kształtować się liczebność i rozmieszczenie
przestrzenne tego gatunku tak, by zapewnić utrzymanie się na tym terenie jego żywotnej
populacji, zidentyfikować potencjalne obszary konfliktów wynikających z obecności żubrów
na terenach gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza i określić możliwości ich
uniknięcia lub złagodzenia, a także wskazać istniejące i potencjalne zagrożenia dla tej
populacji oraz określić optymalną lokalizację i terminy niezbędnych zabiegów ochronnych.
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W przyjętej w sierpniu 2007 roku przez kierownictwo resortu środowiska „Strategii ochrony
żubra Bison bonasus w Polsce”, zwrócono uwagę na specyfikę populacji w Bieszczadach
stwierdzając: „Przyszłość bieszczadzkiej populacji żubra rozważać należy w kontekście
przyszłej meta-populacji karpackiej. (…) Należy tu przewidzieć również konieczność
uzupełnienia puli genetycznej poprzez introdukcje wyselekcjonowanych osobników. (…)
Szczególnie ważny jest tu monitoring zdrowia żubrów zwłaszcza w kierunku badań na
obecność prątka gruźlicy (…)”
Przygotowanie zatem programu dalszego rozwoju populacji żubra w Bieszczadach, jej
ochrony i gospodarowania tym gatunkiem jest niezbędne dla zaplanowania działań służących
spełnieniu tych wskazanych celów.

2. Charakterystyka populacji
2.1. Dynamika liczebności i struktura populacji
Dynamika liczebności:
W latach 1963 i 1964 z ośrodków hodowlanych w Niepołomicach i Pszczynie, przewieziono
do leśnictwa Widełki na terenie obecnego Nadleśnictwa Stuposiany łącznie 15 zwierząt,
a w 1966 jeszcze 4 osobniki. do zagrody aklimatyzacyjnej w Woli Michowej (Nadleśnictwo
Komańcza) w latach 1976-1980 przywieziono z Pszczyny i Niepołomic łącznie 14 osobników
oraz byka (odstrzelonego w 1977 r.) i cielę z krakowskiego ZOO (Tabl. 1).
Tabela l. Pochodzenie inicjalnych grup żubrów introdukowanych w Bieszczadach
A. Aklimatyzacyjna zagroda w Widełkach
Lp Nr rodowodowy
1
3
2
4
5
6

973
1141
1128
1287
1462
1471

7
8
9
10
11
12
13
14
15

1300
1386
1466
1467
1378
1453
1456
1458
1468

16
17
18
19

1566
1574
1563
1567

Imię

Płec Wiek [lata] Linia genetyczna

wypuszczone 30.10.1963
PULEŚNA
F
PUJANKA
F
PULON
M
PULPIT
M
PUSZCZAR
M
PUJAR
M
wypuszczone 12.07.1964
PUCZAJA
F
PUCELA
F
PUCNOTA
F
PURINA
F
PURLAN
M
PUSTAK
M
PURUS
M
PURI
M
PUREK
M
wypuszczone 24.06.1966
PUMAJKA
F
PUNICA
F
PUSZCZOT
M
PUCZAJ
M

8
5
5
4
1
1

LC*
LC
LC
LC
LC
LC

4
3
2
2
3
2
2
2
2

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

3
3
3
3

LC
LC
LC
LC
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B. Aklimatyzacyjna zagroda w Woli Michowej
Lp
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nr rodowodowy
Imię
Płec Wiek [lata]
wypuszczone 23.09.1976
1205
PUSTUŁKA
F
17
3530
PUGA
F
1
3531
PUHA II
F
1
3533
PUNA
F
1
3528
PULAS
M
1
wypuszczone 28.03 i 14.04.1980
2127
PLIZA
F
13
3293
PLERKA
F
6
3981
PLEREZA
F
3
4274
PLISHA
F
2
4275
PLANETOIDA
F
2
3063
POLCER
M
7
3538
PLOTKIR
M
5
3768
PLENNY
M
4
3978
POROS
M
3
3980
PLUSKAR
M
3

Linia genetyczna
LC
LC
LC
LC
LC
LB-PL
LB-PL
LB-PL
LB-PL
LB-PL
LB
LB-PL
LB-PL
LB
LB-PL

*LC – linia białowiesko-kaukaska, LB – linia nizinna, LB-PL sub-linia pszczyńska w linii nizinnej

Zwierzęta te dały początek, jak dotąd odrębnym, subpopulacjom odpowiednio: wschodniej –
obejmującej teren nadleśnictw Stuposiany i Lutowiska (do roku 2000 także byłego
nadleśnictwa Brzegi Dolne) oraz zachodniej, której areał rozciąga się na terenie nadleśnictw:
Komańcza, Baligród, Cisna oraz Lesko.
Populacja żubrów bieszczadzkich wykazywała na przestrzeni 50 lat od jej utworzenia trend
wzrostowy, jakkolwiek zaznaczyły się także okresowe spadki jej liczebności, zwłaszcza jeden
szczególnie duży, a o nie do końca wyjaśnionych przyczynach, który wystąpił na początku lat
dziewięćdziesiątych XX w. (Ryc. 1). Obecny spadek liczebności mający miejsce na przełomie
lat 2012/2013, związany był z eliminacją stada w Nadleśnictwie Stuposiany ze względu na
wystąpienie tam epidemii gruźlicy.
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Ryc. 1. Dynamika liczebności populacji żubrów bieszczadzkich w latach 1964 – 2014.
Ocena liczebności żubrów przeprowadzona dla poszczególnych nadleśnictw na początku roku
2014 wykazała, że największa liczebność populacji, odpowiednio 98 i 85 osobników,
stwierdzona była w nadleśnictwach Lutowiska i Baligród:
Baligród
Lesko

85
30

Komańcza

45

Cisna

12

Lutowiska
Stuposiany/BdPN

98
0

Razem

270

Pamiętać jednak należy, że rozmieszczenie przestrzenne populacji żubra w ciągu roku
charakteryzuje się wysoką dynamiką i oceny wykonane standardowo na koniec zimy, nie
odzwierciedlają lokalnego stanu populacji w sezonie wegetacyjnym, wynikającego
z sezonowych zmian w jej rozmieszczeniu przestrzennym.
Struktura populacji:
Żubry bytujące w Bieszczadach nie są regularnie dokarmiane, a stosunkowo łatwy dostęp
do relatywnie dobrego jakościowo pokarmu naturalnego nawet w okresie zimowym (jeżyna)
sprawia, że nie ma tu możliwości tak dokładnego, regularnego przeglądu stada jak np.
w Puszczy Białowieskiej. Dlatego też ocena struktury populacji żubrów bieszczadzkich
dokonana została na podstawie danych uzyskiwanych z kart rejestracji obecności żubrów
gdzie w miarę możliwości odnotowywane są płeć i wiek zauważonych zwierząt (bezpośrednie
okazjonalne obserwacje) oraz na podstawie analiz dostępnych fotografii ugrupowań żubrów.
Dane do tej analizy, wykonanej osobno dla subpopulacji wschodniej i zachodniej, pochodziły
z lat 2001 – 2012 (Tabl. 2).
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Tabela 2. Porównanie udziału procentowego dorosłych byków, krów oraz cieląt w zachodniej
i wschodniej subpopulacji żubrów bieszczadzkich dla sezonu wegetacyjnego oraz
zimowego.
Płeć/ Klasa
wieku

Subpopulacja zachodnia
Sezon wegetacyjny
Sezon zimowy

Subpopulacja wschodnia
Sezon wegetacyjny
Sezon zimowy

Byki

56,4

52,9

40,4

31,4

Krowy

35,1

37,0

43,5

53,6

Cielęta

8,5

10,1

16,1

15,0

Pomiędzy obydwoma subpopulacjami widoczne są różnice w proporcjach liczebności krów
i byków (wyraźna przewaga częstości obserwowania byków w populacji zachodniej) jak
również w proporcji cieląt, która z kolei wyraźnie wyższa była w populacji wschodniej.
Oceny oparte na analizie zdjęć zwykle zaniżały udział procentowy samców w populacji, gdyż
zdjęcia dużych ugrupowań o charakterze mieszanym, zdominowane przez krowy z młodymi
były najczęstsze. Samotne samce, trzymające się na uboczu były rzadziej fotografowane.
Z kolei wśród zwierząt reintrodukowanych w celu poprawy struktury genetycznej populacji,
a pochodzących z hodowli przeważały byki i te osobniki nieunikające bliskiego kontaktu
z człowiekiem były częściej obserwowane, zwłaszcza w subpopulacji zachodniej. Dlatego
do końcowej analizy wykorzystano dane pochodzące ze wszystkich dostępnych źródeł.
W obu subpopulacjach, niezależnie od sezonu najczęściej rejestrowane były ugrupowania
żubrów liczące 3 - 10 osobników (od 29,4 do 64,3% wszystkich obserwacji). Stosunkowo
częste były też ugrupowania liczące 11 - 20 osobników (od 15,6 - 32,1% wszystkich
obserwacji. Łącznie więc, grupy żubrów o liczebności do 20 osobników stanowiły od 51,5 aż
do 96,4% wszystkich zarejestrowanych ugrupowań. Pojedyncze osobniki (przede wszystkim
byki) stanowiły od 3,6 do 24,5% wszystkich obserwacji. Duże ugrupowania, liczące ponad 30
osobników obserwowane były rzadko (od 0,7 do 2,4% obserwacji), najczęściej
w subpopulacji zachodniej.
Ponieważ także w innych populacjach żubrów w Polsce najczęściej obserwowanymi są
ugrupowania składające się z co najwyżej 20 osobników, potwierdzałoby to hipotezę, że
optymalną wielkością grup dla żubrów z leśnych terenów Europy to stada do 20 sztuk, czyli
małe i średnie, oraz że jest to cecha charakterystyczna ekologii tego gatunku. Dominacja grup
o takiej liczebności, może być związana z dążeniem do jak najefektywniejszego
wykorzystania zasobów pokarmowych w środowisku, przy jednoczesnym umożliwieniu
odnawiania się bazy żerowej.

2.2. Struktura genetyczna na podstawie analizy osobników wypuszczonych na
wolność
Żubry przebywające w Bieszczadach są jedynymi w Polsce należącymi do linii białowieskokaukaskiej, czyli linii z domieszką genów założyciela podgatunku kaukaskiego. Tworzenie
stad w Bieszczadach rozpoczęło się w 1963 roku. w ciągu kilku lat (od 1963 do 1966)
wypuszczono w nadleśnictwie Stuposiany 19 (11,8) żubrów. Kilkanaście lat później
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wypuszczono w nadleśnictwie Komancza 15 (6,9) zwierząt (szczegółowy skład obu grup
przedstawiony jest w tabeli 1). Dwa utworzone w Bieszczadach stada do tej pory
najprawdopodobniej nie kontaktują się ze sobą.
Wszystkie zwierzęta wypuszczone w nadleśnictwie Stuposiany należały do linii białowieskokaukaskiej. Natomiast w nadleśnictwie Komańcza jedynie cztery należały do linii
białowiesko-kaukaskiej, reszta - 10 osobników, należały do linii białowieskiej a nawet
pszczyńskiej. Skład tych wypuszczanych na wolność grup warunkował udział genów
założycieli w puli genowej. w stadzie w Stuposianach nie ma genów dwóch założycieli 147
i 46. Interesujący jest dość duży procentowy udział genów pary 89 i 87. Pozostali założyciele
reprezentowani są na poziomie podobnym do średniej całej linii. w puli genowej stada
w nadleśnictwie Komańcza brakuje jedynie genów założyciela 46. Problemem jest bardzo
duży udział pary założycieli 42 i 45 przy jednoczesnym zbyt niskim udziale pozostałych
osobników z grupy założycielskiej (Tabl. 3).
Tabela 3. Udział genów założycieli w dwóch inicjalnych stadach bieszczadzkich [%]
stado
wschodnie

Numer rodowodowy założyciela
45
42
89
87
16
15 147 100 96
95
35
22,5 18,8 18,1 12,1 5,6 5,6
5,07 7,11 3,56 1,51

zachodnie

55,6 27,5

4,9

3,4

2,2

1,8

0,40 1,24 1,76 0,88 0,36

46
-

Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują na konieczność uzupełnienia puli genowej stad
w Bieszczadach o geny brakujących założycieli, jak również na konieczność większego
wyrównania udziału poszczególnych założycieli. Należy koniecznie wprowadzić do stada
nowe zwierzęta również ze względu na zbyt długą izolację stad, czego konsekwencją jest
wzrost spokrewnienia zwierząt.
Żubry, które miałyby być sprowadzane w Bieszczady muszą należeć do linii białowieskokaukaskiej, czyli ich źródłem mogą być jedynie hodowle zagraniczne gdyż w polskich
hodowlach utrzymywane są jedynie osobniki linii nizinnej. Wśród hodowli europejskich
najwięcej żubrów tej linii znajduje się w Niemczech, Szwecji (Tabl. 4) oraz Rosji. Zarówno
hodowcy niemieccy, jak i szwedzcy prowadzą hodowlę żubrów od wielu lat i osiągają w niej
znaczące sukcesy.
Tabela 4. Średni udział genów założycieli wśród żubrów w hodowlach w Niemczech
i Szwecji [%]
Kraj
Szwecja

45
42
89
25,8 18,8 13,9

Numer rodowodowy założyciela
87
16
15 147 100 96
11,0 7,0 6,5 0,4 4,7 6,8

Niemcy

21,4 18,0

19,0

8,5

8,3

8,0

0,5

8,1

6,3

95
3,5

35
1,2

46
0,2

4,1

4,0

1,9

Żubry urodzone w Szwecji są w niewielkim stopniu spokrewnione ze stadami
w Bieszczadach ze względu na wieloletni brak kontaktu. Mają one wyższy udział założycieli
o numerach 15, 16 i 147. Udział innych założycieli jest podobny do składu stada
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wypuszczonego w nadleśnictwie Stuposiany. Żubry z Niemiec oprócz niskiego
spokrewnienia, charakteryzują się bardzo dużymi udziałami założycieli o numerach 100, 35,
46, 95 oraz 96.
Struktura genetyczna populacji bieszczadzkiej wymaga poprawy i od 2001 roku do tej pory
wzbogacono ją łącznie o 35 zwierząt przywiezionych z innych krajów europejskich, które
w większości wypuszczono na wolność, a kilka z nich pozostaje w zagrodzie w Mucznem
(Tabl. 5). Analizę genetyczną przywiezionych zwierząt jak i zalecenia dla dalszego
wzbogacania genetycznego populacji bieszczadzkiej przedstawiono w rozdziale 4.4.
Tabela 5. Pochodzenie żubrów przywiezionych w Bieszczady w ramach poprawy struktury
genetycznej populacji.
Rok

Samce

2001
2001
2005
2008
2008
2008
2011
2012
2012
2012
2014
Razem

3
1
2
1
1
1
1
1
7
18

Samice
1
2
3
1
2
2
2
1
3
17

Kraj
Szwecja
Dania
Czechy
Szwecja
Irlandia
Niemcy
Czechy
Szwajcaria
Francja
Niemcy
Szwecja
7 krajów

2.3. Rozród i śmiertelność
Rozród:
Oceny rzeczywistego poziomu reprodukcji w populacji żubrów bieszczadzkich uznać należy
za praktycznie niemożliwe, z uwagi na brak możliwości obserwacji krów bezpośrednio po
porodzie i niewielki w porównaniu do innych populacji stopień korzystania z dokarmiania, co
pozwalałoby na regularny przegląd stada. w praktyce, istnieje jedynie możliwość
przeprowadzenia poprzez obserwacje, oceny poziomu przyrostu zrealizowanego, a więc
liczby cieląt, które przeżyły pierwszą zimę. Ocena taka wykonywana jest corocznie wraz
z inwentaryzacją na koniec marca danego roku.
Takie oceny wykonane dla poszczególnych lat wykazują udział procentowy cieląt w populacji
bieszczadzkich żubrów w granicach: 7,4 – 14,9%. Na przestrzeni lat 2006 – 2014 wykazuje
on znaczne wahania przy generalnym trendzie spadkowym (Ryc 2.).
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Ryc. 2. Zrealizowany przyrost (% cieląt w populacji oceniony po sezonie zimowym)
w bieszczadzkiej populacji żubra.

Śmiertelność:
Przypadki śmierci żubrów w Bieszczadach podzielić można ogólnie na spowodowane
czynnikami zewnętrznymi (np. drapieżnictwo, kłusownictwo, urazy itp.), które jakkolwiek
ważne, na obecnym poziomie modyfikują jedynie w pewnym stopniu liczebność populacji,
ale nie zagrażają jej istnieniu. Natomiast znacznie bardziej istotna może okazać się np.
większa podatność na choroby zakaźne lub mniejsza przeżywalność młodych wynikająca np.
z niskiej zmienności genetycznej tego gatunku. Stąd wynika konieczność starannego
monitorowania przyczyn upadków żubrów.
W okresie 2000 – 2013 stwierdzono w Bieszczadach łącznie 84 upadki żubrów, w tym: 42
byki, 37 krów oraz 5 cieląt. Wykazany poziom śmiertelności był niski, poniżej 10
przypadków w roku - aż do roku 2012, kiedy to wskutek wystąpienia gruźlicy bydlęcej
wskaźnik ten przekroczył 20 przypadków w ciągu roku. Poza gruźlicą, jako najczęstsza
przyczyna śmierci, podawane były urazy/zranienia (17 wypadków) oraz drapieżnictwo (16
przypadków) (Ryc. 3, Tabl. 6).
Z dużą pewnością można jednak powiedzieć, że zwłaszcza w Bieszczadach, z uwagi na
trudne warunki terenowe i stosunkowo niski stopień penetracji tego obszaru przez ludzi,
wykrywalność przypadków śmierci żubrów jest stosunkowo niska. Świadczy o tym szereg
wypadków przypadkowego odnajdywania kości żubrów, nawet w pobliżu szlaków
turystycznych czy intensywnie użytkowanych szlaków zrywkowych, których stan świadczy o
ich zaleganiu przez wiele miesięcy lub lat. Dlatego też przyjąć należy, że w rzeczywistości
poziom śmiertelności jest wyższy.
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Ryc. 3 Stwierdzone przypadki śmierci żubrów w Bieszczadach w latach 2000 – 2013.
Tabela 6. Przyczyny śmiertelności żubrów w Bieszczadach w latach 2000 – 2013.
Przyczyna
Wiek

N
4

Drapieżnictwo

16

Urazy/zranienia

17

Choroby (poza gruźlicą)

10

Gruźlica bydlęca

21

Kłusownictwo

6

Nieznane

10

Razem

84

Pomiędzy poszczególnymi jednostkami administracyjnymi (nadleśnictwa i Bieszczadzki Park
Narodowy) wystąpiły znaczne różnice w liczbie zarejestrowanych przypadków śmierci
żubrów. Najwyższą liczbę takich przypadków zgłosiło Nadleśnictwo. Baligród (29) gdzie
jako najczęstszą przyczynę śmierci podano drapieżnictwo (11 przypadków), natomiast
najniższą Nadleśnictwo Cisna gdzie zarejestrowano tylko cztery upadki żubrów (Tabl. 7). Tak
znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi nadleśnictwami, zwłaszcza tymi, gdzie liczebność
żubrów oceniana jest na zbliżonym poziomie (Baligród, Komańcza, Lesko, Lutowiska) trudna
jest do wytłumaczenia i ten aspekt wymaga niewątpliwie głębszych analiz z uwzględnieniem
wielu czynników, jak między innymi migracje sezonowe czy dostępność pokarmu.
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Tabela. 7. Stwierdzone przypadki śmierci żubrów w poszczególnych nadleśnictwach
bieszczadzkich i Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2000 - 2013.
Nadleśnictwo
Baligród

N
29

Cisna

4

Komańcza

16

Lesko

6

Lutowiska

5

Stuposiany

23

BdPN

1

Razem

84

Śmiertelność z powodu gruźlicy bydlęcej:
Szczególnym problemem, który już dwukrotnie wystąpił w populacji bieszczadzkiej żubra
jest zagrożenie gruźlicą bydlęcą.
W 1996 roku, na terenie Nadleśnictwa Brzegi Dolne znaleziono martwą krowę, u której
stwierdzono obecność prątka gruźlicy bydlęcej. Eliminację diagnostyczną 5 żubrów na terenie
3 nadleśnictw (Brzegi Dolne, Lutowiska, Stuposiany) przeprowadzono w roku następnym. U
3 z nich stwierdzono zakażenie prątkiem gruźlicy. w Nadleśnictwie Brzegi Dolne eliminacje
kontynuowano do roku 2001 (łącznie 18 osobników), u 13 osobników potwierdzono gruźlicę
bydlęcą. Decyzję o całkowitej eliminacji stada w nadleśnictwie Brzegi Dolne podjęto na
przełomie lat 2000/2001. U 6 sztuk, które udało się wyeliminować, potwierdzono zakażenie
prątkiem gruźlicy. Co do losu 5-6 sztuk nie ma do dziś pewności. w każdym razie, od roku
2001 nie notowano już obecności żubrów na tym terenie.
Problem gruźlicy powrócił z początkiem roku 2010, kiedy to w nadleśnictwie Stuposiany
niedaleko granicy z Ukrainą znaleziono padłą żubrzycę, u której w wyniku sekcji stwierdzono
daleko zaawansowane stadium tej choroby. Zgodnie z decyzją zezwalającą na odstrzał
do celów badawczych trzech żubrów ze stada w Nadleśnictwie Stuposiany i trzech
w Nadleśnictwie Lutowiska, w dniach 23 – 26 marca 2010r. odstrzelono trzy byki w wieku 4,
8 i 18 lat, na terenie Nadleśnictwa Lutowiska, nie stwierdzono jednak u tych osobników
zmian chorobowych. Zmiany gruźlicze zostały natomiast wykryte w lutym i marcu 2011 u
kolejnych dwóch osobników (krowy i byka) w Nadleśnictwie Stuposiany. w pozostałej części
roku 2011, nie stwierdzono więcej przypadków gruźlicy ani padnięć żubrów w populacji
wschodnio-bieszczadzkiej. Natomiast od 29.02.2012r. do 26.04.2012r. odstrzelono w stadzie
„Górny San” dwie samice żubra, znaleziono padłe cztery samice i jednego samca w Siankach,
na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. U wszystkich tych sztuk została stwierdzona
gruźlica w różnym stopniu rozwoju tej choroby.
W sierpniu 2012 roku, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zezwolił na zabicie poprzez
odstrzał wszystkich żubrów ze stada wolnego zwanego „Górny San” bytującego na terenie
Nadleśnictw Stuposiany i Lutowiska (do 24 osobników) i od dnia 12.12.2012r., rozpoczęto
likwidację stada „Górny San”. Łącznie zostało wyeliminowanych 26 żubrów. U wszystkich
osobników została stwierdzona przewlekła gruźlica wielonarządowa. Od wszystkich
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osobników, padłych i odstrzelonych, od 2010r. roku, pobrano materiał tkankowy, z którego
w PIW-PIB w Puławach wyizolowano prątek gruźlicy bydlęcej – Mycobacterium bovis
subspecies caprae.
W ramach badań sprawdzających, przeprowadzono badanie testem tuberkulinowym 402 sztuk
bydła utrzymywanych w miejscowościach graniczących z obszarami leśnymi, w których
mogły przebywać żubry chore na gruźlicę. Badania przeprowadzono w okresie
wrzesień/październik 2012r. i powtórzono w marcu 2013r. Nie wykryto przypadków gruźlicy
u bydła. Ostatni przypadek zakażenia gruźlicą u bydła stwierdzono u 15 letniej krowy
w miejscowości Daszówka, gm. Ustrzyki Dolne w roku 2006.
Łącznie w latach 1996 – 2013 stwierdzono w Bieszczadach 45 wypadków gruźlicy bydlęcej u
żubrów obejmując w tym czasie badaniami grupę 81 zwierząt tego gatunku – padłych lub
odstrzelonych. Ponieważ w tym okresie liczebność populacji żubrów zmieniała się od 150
do 256 osobników, współczynnik zachorowalności wyliczony dla całej populacji wyniósł
0,22. Według kryteriów epidemiologicznych występowanie gruźlicy w Bieszczadach spełnia
kryteria endemii.
W ciągu analizowanego okresu, stwierdzany w Bieszczadach poziom śmiertelności żubrów
nie odbiegał znacząco od wykazywanego w innych polskich populacjach tego gatunku
(P.Białowieska, zachodniopomorskie). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzić można,
że najpoważniejszym zagrożeniem dla dziko żyjących populacji żubra mogą być choroby
zakaźne, które w krótkim czasie są w stanie doprowadzić do eliminacji całych stad. Niemniej,
stwierdzić też należy rosnącą liczbę przypadków drapieżnictwa, zwłaszcza ze strony
niedźwiedzi, co świadczyć może o stopniowej adaptacji drapieżników do ofiar tego gatunku.
Nasilenie kłusownictwa na tym terenie określić należy jako niskie, poza rejonem wzdłuż
granicy ukraińskiej, gdzie jego poziom w odniesieniu do żubrów przekraczających granicę
państwową jest trudny do określenia, ale posiadane informacje mogą świadczyć o znacznej
skali tego zjawiska.

3. Rozmieszczenie przestrzenne populacji (transgraniczne znaczenie
populacji, dynamika areałów sezonowa i wieloletnia, ostoje, możliwości
rozprzestrzeniania naturalnego: korytarze i bariery – opis, metodyka
wyznaczania)
Żubry reintrodukowane w Bieszczady dały początek karpackiej populacji tego gatunku.
Niedługo po przywozie pierwszych żubrów do Nadleśnictwa Stuposiany, nastąpiła
reintrodukcja po stronie ukraińskiej w Beskidach Skoliwskich, a po niej kolejno tworzone
były hodowle i stada wolnościowe w dolinie Prutu (Nadwórna), Bukowinie, w Rumunii:
Hateg- Slivut, Neagra-Bučsani, Vanatori-Neamt i ostatnio w Vama-Buzauli, następnie na
Słowacji w miejscowości Topol'cianki i Narodowym Parku Połoniny oraz na Węgrzech
w Füzérkomlós. w efekcie, w całych Karpatach żyje obecnie ok. 450 żubrów, w tym ok. 350
osobników w stadach wolnościowych (Tabl.8).
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Tabela 8. Liczebność żubrów w stadach wolnościowych na terenie poszczególnych krajów
karpackich (2013/14).
Liczebność

Kraj

Rejon

Polska

Bieszczady

270

Słowacja

Połoniny N.P

18

Rumunia

Vanatori Neamt

10

Beskid Skoliwski

20

Bukowina

28

Ukraina
Razem

346

Trzeba jednakże pamiętać, że tylko dwie z tych populacji: bieszczadzka i słowacka z N.P.
Połoniny mają ze sobą bezpośrednią łączność. Wymiana osobników pomiędzy pozostałymi
stadami wolnościowymi nie jest możliwa bez ingerencji człowieka (Ryc. 4). Prace nad
ustanowieniem korytarzy migracyjnych dla dużych ssaków po stronie ukraińskiej są
w znacznym stopniu zaawansowane, natomiast na terenie płd.-wsch. Polski dopiero zostały
rozpoczęte.

Ryc. 4. Aktualne rozmieszczenie hodowli żubrów i stad wolnościowych w Karpatach.
Obie subpopulacje żubrów bieszczadzkich, powstałe w wyniku introdukcji przeprowadzonych
w latach 1963 – 1980, aż do ostatnich lat pozostawały w izolacji. Dlatego też oceny
powierzchni areału, obszaru rzeczywiście penetrowanego oraz rejonów koncentracji
przeprowadzano osobno dla obu tych subpopulacji. Jako powierzchnię areału przyjęto obszar
poligonu wypukłego wyznaczonego przez najbardziej skrajne miejsca stwierdzeń obecności
żubrów. Jako obszar rzeczywiście penetrowany przez żubry uznano powierzchnię
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odpowiadającą 90% prawdopodobieństwu stwierdzenia obecności żubrów w obrębie areału
(kernel 90%), a jako rejony koncentracji – obszary o 50% prawdopodobieństwie stwierdzenia
obecności żubrów (kernel 50%) (Ryc. 5).

Ryc. 5. Areały (MCP) oraz obszary kernel 95% i kernel 50% obu subpopulacji żubrów
bieszczadzkich w sezonie zimowym 2013/2014.
W sezonie wegetacyjnym 2013 areał bieszczadzkiej populacji żubrów oceniony został na
ponad 550 km2, powierzchnia obszaru rzeczywiście użytkowanego na prawie 220 km2, a
łączna powierzchnia obszarów koncentracji na niecałe 20 km2 (Tabl. 9).
Tabela. 9. Całkowita powierzchnia areału (MCP), obszaru rzeczywiście penetrowanego
(kernel 90%) i rejonów koncentracji (kernel 50%) stad żubrów z obu subpopulacji
bieszczadzkich w sezonie wegetacyjnym 2013 oraz w sezonie zimowym 2013/2014.
Subpopulacja zachodnia (stado Baligród)
Sezon wegetacyjny
Sezon zimowy
Kernel 50% [km2]

10,8

17,1

Kernel 90% [km2]

149,1

224,1

342,4

475,7

2

MCP [km ]

Subpopulacja wschodnia (stado Tworylne)
Sezon wegetacyjny
Sezon zimowy
Kernel 50% [km2]
2

Kernel 90% [km ]
2

MCP [km ]

8,4

7,2

66,7

31,5

211,1

176,0
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Na koniec sezonu zimowego 2013/2014 całkowita powierzchnia areału penetrowanego przez
żubry bieszczadzkie określona została na ok. 650 km2, natomiast łączny obszar rzeczywiście
użytkowany na ok. 255 km2, a obszary koncentracji (intensywnego użytkowania) w sumie na
ok. 25km2 (Tabl. 9). Trzeba tu zwrócić uwagę, że obszary intensywnie użytkowane stanowią
co najwyżej kilka procent całkowitego areału populacji żubrów i fakt ten powinien stanowić
podstawę planowania zarządzania tą populacją.
Obszar występowania populacji żubrów bieszczadzkich zmieniał się w kolejnych latach wraz
ze zwiększaniem się jej liczebności i odpowiednio do warunków panujących w tym okresie.
Dziesięć lat temu, całkowity areał zajmowany w poszczególnych sezonach przez żubry
w Bieszczadach, oceniony został na ok. 250 km2 w sezonie zimowym 2002/2003, a na około
300 km2 w ciągu sezonu wegetacyjnego roku 2003. Szczególnie wyraźna była tendencja
w zachodniej subpopulacji do przesuwania granic areału w kierunku północnym. Tempo tej
ekspansji zmieniało się w zakresie 0,7–5,3 km/rok, wynosząc średnio 2,6 km rocznie (Ryc. 6).

Ryc. 6. Powiększanie się areału zachodniej subpopulacji żubrów bieszczadzkich w latach
2001 - 2008.
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W szczególności, wysoce zmienne były zarówno położenie rejonów koncentracji jak i ich
powierzchnia tak w kolejnych sezonach jak i w kolejnych latach. Zaledwie ok. 20% tych
obszarów w sezonach letnich i nieco ponad 24% podczas zim nakładało się wzajemnie
podczas całego badanego okresu. Wskazuje to na silnie rotacyjny charakter użytkowania
przez żubry swojego areału (Ryc. 7, 8).

Ryc. 7. Zmienność rejonów koncentracji żubrów z subpopulacji zachodniej w poszczególnych
latach i sezonach od 2001 – 2005. Granice rejonów koncentracji w kolejnych latach
oznaczone są odrębnymi kolorami.
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Ryc. 8 Wieloletnia zmienność rejonów koncentracji (kernel 50%) w sezonach wegetacyjnych,
dla żubrów z zachodniej subpopulacji w Bieszczadach.
Lista wydzieleń leśnych odpowiadających rejonom największej koncentracji żubrów, które
w roku 2008 zaproponowane zostały jako przyszłe ostoje dla tego gatunku w Bieszczadach,
oparta została na analizie kernel, umożliwiającej wyznaczenie w obrębie areału populacji,
obszarów o założonym prawdopodobieństwie obecności zwierząt. W tym przypadku przyjęto
obszary kernel 50%. Powierzchnia obszaru określonego tą metodą wahała się od ok. 5,30 km2
do niemal 10,5 km2 dla sezonu zimowego, oraz od prawie 4,1 do prawie 9,1 km2 dla sezonu
wegetacyjnego. Całkowita powierzchnia wydzieleń leśnych, dobranych wg. kryterium jak
największego stopnia pokrycia z powierzchnią obszaru kernel 50% oraz preferencji
siedliskowych żubrów wyniosła ponad 18,6 km2 dla ostoi zimowej oraz 24,9 km2 dla ostoi
w sezonie wegetacyjnym. Powierzchnia proponowanych ostoi stanowiła odpowiednio 7,1%
areału zimowego oraz 8,2% areału tej subpopulacji żubrów w sezonie wegetacyjnym (Ryc. 10
i 11).
Oznacza to, że ponad 90% swego potencjalnego areału żubry penetrują jedynie sporadycznie,
a koncentrują swą obecność i co za tym idzie – żerowanie, na niewielkiej części całkowitego
areału. Wyniki te wskazują więc na możliwość wyznaczenia stosunkowo niewielkich ostoi,
gdzie żubry nie byłyby niepokojone (m.in. przez prace leśne) co mogłoby znacznie
ograniczyć ew. szkody w wartościowych drzewostanach poza obszarem ostoi.
Podniesienie atrakcyjności takich obszarów dla żubrów poprzez poprawę bazy pokarmowej,
udostępnianie lizawek itp. niewątpliwie przyczyniłoby się do koncentracji stad w ich obrębie
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i mniejszej presji na szatę roślinną w pozostałej części obszaru penetrowanego przez żubry.
Konsekwencją takiego podejścia, będzie też zupełnie odmienne potraktowanie kwestii
pojemności środowiska dla żubrów, poprzez jego podział na obszar ostoi, gdzie zasadniczym
kryterium pozwalającym na ocenę pojemności będzie zasobność pokarmowa a efekty
żerowania nie będą traktowane jako szkody, oraz pozostałą część potencjalnego areału, gdzie
dostępność pokarmu nie będzie czynnikiem limitującym a uszkodzenia drzewostanów
powinny pozostać w akceptowalnych ekonomicznie granicach.

3.1. Możliwości rozprzestrzeniania naturalnego, korytarze i bariery, metodyka
wyznaczania:
Charakterystyczne dla populacji żubrów bieszczadzkich są regularne sezonowe
przemieszczenia zwierząt wiosną i jesienią związane ze zmieniającymi się warunkami
dostępu do ich naturalnej bazy pokarmowej. Przemieszczenia te zsynchronizowane są
z warunkami pogodowo- klimatycznymi. Powrót do areałów wykorzystywanych w sezonie
wegetacyjnym następuje po pierwszym wyraźnym skoku temperatury po nastaniu wiosny.
Przemieszczanie się w kierunku areałów zimowych związane jest z pierwszym opadem
śniegu (Ryc. 9).

Ryc. 9. Przedziały czasowe sezonowych wędrówek zarejestrowanych dla zachodniej
subpopulacji żubrów bieszczadzkich w roku 2005 (przerywane linie). Pionowa
strzałka wskazuje termin pierwszego jesiennego opadu śniegu.
Dla umożliwienia żubrom komunikacji pomiędzy ostojami zimowymi i letnimi
w subpopulacji zachodniej, oraz dla sąsiadujących ze sobą ostoi w subpopulacji wschodniej
wyznaczone zostały sezonowe korytarze migracyjne (Ryc. 10, 11). Powierzchnia wydzieleń
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leśnych wchodzących w skład tych korytarzy migracyjnych wyniosła odpowiednio ok. 18,8
km2 (areał subpopulacji zachodniej) oraz ok. 18,95 km2 (areał subpopulacji wschodniej).
Ustalono, że ze względu na stwierdzoną znaczną dynamikę granic obszarów koncentracji
żubrów, wyznaczone obszary ostoi będą aktualizowane okresowo i ujęte w planach
urządzania lasu dla poszczególnych nadleśnictw w ramach bazy SILP i LMN.

Ryc. 10. Przebieg korytarza migracyjnego (kolor szary) pomiędzy sezonowymi ostojami
(kolory żółty i pomarańczowy) zachodniej subpopulacji żubrów bieszczadzkich
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Ryc. 11. Przebieg korytarza migracyjnego (kolor beżowy) pomiędzy ostojami (kolor
pomarańczowy) we wschodniej subpopulacji żubrów bieszczadzkich (stado
"Tworylne")
W obrębie wyznaczonych ostoi wyznaczono dwie strefy:



strefę poprawy warunków bytowania żubrów z równoczesnym zabezpieczeniem
produkcji drewna
strefę miejsc szczególnie chronionych w myśl §14 pkt.8.2.c - instrukcji urządzania
lasu

Ustalono też, że lokalizacja miejsc szczególnie chronionych oraz zakres i charakter zabiegów
mających na celu polepszenie warunków bytowania żubrów będą określane odrębnie dla
poszczególnych nadleśnictw, z uwagi na różnice w składzie i strukturze drzewostanów, przy
założeniu Planu Urządzenia Lasu.
W obrębie wyznaczonych korytarzy migracyjnych pomiędzy sezonowymi ostojami,
ograniczenia będą dotyczyć jedynie zachowania ciągłości osłony roślinnej.
Osobną kwestią, są spontaniczne migracje żubrów poza obszar areału ich populacji,
niemające regularnego charakteru. Barierą, w poprzek której przez wiele lat nie stwierdzano
przemieszczeń żubrów była droga relacji Lesko – Cisna. Dopiero w ostatnich dwóch latach
pojawiły się pierwsze relacje wskazujące na pojedyncze przypadki przekraczania przez żubry
tego ciągu komunikacyjnego. w obu subpopulacjach stwierdzano natomiast silne tendencje
do migracji w kierunku północnym – aż do końca lat 90tych XX w. stałą obecność żubrów
stwierdzano w dawnym nadleśnictwie Brzegi Dolne, a więc około 40 km od miejsca
introdukcji w Leśnictwie Widełki, a w subpopulacji zachodniej żubry są obserwowane
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w odległości kilku km od miasta Lesko. Na mniejszą skalę, jednak w miarę regularnie
rejestrowane były również wędrówki, przede wszystkim pojedynczych osobników, na
południe poprzez główną grań Karpat, w rejon słowackiego Narodowego Parku Połoniny.
Zarówno krowy jak i byki niejednokrotnie pozostawały na tamtym terenie nawet przez okres
kilku miesięcy. Tendencja ta nasiliła się od momentu utworzenia w sąsiedztwie wolno
żyjącego stada żubrów zbiornika wodnego Starina, , do którego migrują zwłaszcza byki ze
stada w nadleśnictwie Komańcza.
Żubry migrują również często przez wschodnią granicę państwową na teren przyległego
Nadsiańskiego Parku Krajobrazowego po stronie ukraińskiej, jednakże relatywnie częste
przypadki kłusownictwa występujące w tamtym rejonie uniemożliwiają stałe rozszerzenie
areału tej subpopulacji w kierunku wschodnim. Migracje w kierunku zachodnim są
najprawdopodobniej bardzo rzadkie. Na przestrzeni ostatnich 20 - 30 lat znany jest tylko fakt
odnalezienia kości żubra w Nadleśnictwie Dukla i jeden lub dwa przypadki stwierdzenia
pojedynczych tropów w rejonie przygranicznym.
Podstawową barierą dla rozprzestrzeniania się żubrów ze stad bieszczadzkich na zachód jest
obecnie w dużej części zabudowana dolina obejmująca odcinek drogi i linii kolejowej
pomiędzy Nowym Łupkowem i Komańczą a Zagórzem. Pewne możliwości migracyjne
utrzymane zostały w rejonie Przełęczy Łupkowskiej. w przypadku utworzenia korytarzy
ekologicznych oraz przejść dla zwierzyny ocenia się, że migracja możliwa będzie również
w rejonach Jawornika oraz Wysoczan. Dalej na zachód, możliwości migracyjne są zachowane
na południe od miejscowości Daliowa aż do granicy państwowej. Nierozwiązanym
problemem pozostaje droga do przejścia granicznego w Barwinku, która w obecnej chwili
pozostaje główną w tym rejonie, skuteczną barierą migracyjną dla dużych ssaków (Ryc. 12).

24

Lokalizacje żubrów
Drogi
Magurski PN
Bieszczadzki PN

Zielone strzałki wskazują miejsca kluczowe dla zapewnienia możliwości migracyjnych w kierunku zachodnim

Ryc. 12. Wartość współczynnika HSI: zbliżona do 1 – oznacza warunki sprzyjające
bytowaniu żubrów, zbliżona do 0 – warunki niesprzyjające.

3.2. Warunki środowiskowe dla bytowania żubrów
3.2.1. Charakterystyka siedlisk (rodzaje drzewostanu, udział siedlisk otwartych, dostęp
do wody, warunki w zimie itd.)
Areały obu subpopulacji żubrów bieszczadzkich rozciągają się na obszarze nadleśnictw:
Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Stuposiany (do roku 2000 także byłe
Nadleśnictwo Brzegi Dolne), a areał wschodniej w niewielkim stopniu, zachodzi też na teren
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Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W tym rejonie absolutnie dominują ekosystemy leśne
(od 65 – 98% powierzchni), a wśród nich, zdecydowanie przeważającym jest siedlisko lasu
górskiego. Istotnym jest fakt, że jest tu bardzo niewiele upraw rolnych (wśród terenów
rolniczych przeważają trwałe użytki zielone), co przekłada się na wyjątkowo niskie,
w porównaniu do innych populacji żubrów w Polsce, zagrożenie szkodami.

Nadleśnictwo Baligród
Nadleśnictwo Baligród, położone jest w Bieszczadach i na Pogórzu Bieszczadzkim,
w dorzeczu Hoczewki, Solinki i Osławy, częściowo nad Jeziorem Solińskim. Jest to teren
górski o silnie urozmaiconej rzeźbie z najwyższymi szczytami: Wołosaniem - 1071 m n.p.m.
i Chryszczatą - 997 m n.p.m. Głównymi gatunkami lasotwórczymi w ujęciu
powierzchniowym są tu: buk, jodła, sosna i olsza szara, a towarzyszą im świerk, jawor, jesion,
grab, modrzew
Nadleśnictwo to składające się z pięciu obwodów łowieckich, zajmuje powierzchnię niemal
193 km2, z czego prawie 98,5% stanowi powierzchnia leśna. Łączna powierzchnia gruntów
nieleśnych wynosi zaledwie 2,90 km2 (Ryc. 13, Tabl. 10).
Tabela 10. Powierzchnia gruntów leśnych i nieleśnych w poszczególnych obrębach Nadl.
Baligród
Obręb
Baligród
11594,83

Obręb
Bukowiec
7696,54

Nadl.
Baligród
19291,37

Powierzchnia leśna [ha]
w tym:

11441,17

7560,20

19001,37

Grunty zalesione [ha]

11204,53

7404,59

18609,12

Grunty niezalesione [ha]

71,42

58,63

130,05

Grunty związane z gospodarką
leśną [ha]

165,22

96,98

262,20

Grunty nieleśne [ha]

153,66

136,34

290,00

Kategoria
Powierzchnia ogółem [ha]
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Ryc. 13. Mapa Nadleśnictwa Baligród z podziałem na obwody łowieckie.
Tabela 11. Typy siedliskowe lasu na obszarze Nadleśnictwa Baligród z podziałem na obwody
łowieckie.
Obwód
215 pk
OHZ
207 pk
dzierżawiony
208 pk
dzierżawiony
209 pk
dzierżawiony
210 pk
dzierżawiony

Siedliskowy typ lasu w ha
LGŚW

LMGŚW

LŁG

7784,74 356,05

245,44

58,72

3,78

-

-

-

2924,26 680,90

24,76

16,70

-

7,58

3,03

-

LGW

BGŚW BMGŚW BMGB OLJG

1219,95

28,30

-

3,35

-

-

-

-

2282,30

-

-

0,91

-

-

-

-

2399,89

-

-

13,98

-

-

-

-

Dominują tu zdecydowanie siedliska lasu górskiego z minimalną domieszką siedlisk boru
górskiego i olsów (poniżej 1%) (Tabl. 11).

Nadleśnictwo Cisna:
Nadleśnictwo Cisna położone jest w samym sercu Bieszczadów, w dorzeczu rzeki Solinki.
Jest to teren typowo górski o zdecydowanych długich grzbietach poprzecinanych licznymi
potokami spływającymi do Solinki. Otaczają je szczyty: Wołosań, Łopiennik, Matragona,
Falowa, Jasło, Okrąglik. Gatunkiem dominującym w drzewostanach jest tu buk. Pozostałe:
świerk, jodła i olsza uzupełniają skład gatunkowy, natomiast sosna, modrzew, jawor, jesion
i brzoza stanowią jedynie urozmaicenie bogatego drzewostanu.
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Nadleśnictwo to składające się z dwóch obwodów łowieckich, zajmuje powierzchnię nieco
ponad 200 km2, z czego ponad 95% stanowi powierzchnia leśna. Łączna powierzchnia
gruntów nieleśnych wynosi tylko ok 9,7 km2 (Ryc. 14, Tabl. 12).

Ryc. 14 Mapa Nadleśnictwa Cisna z podziałem na obwody łowieckie.
Tabela 12. Powierzchnia gruntów leśnych i nieleśnych [w ha] w poszczególnych obrębach
Nadleśnictwa Cisna.
Obręb
Cisna
12181,5979

Obręb
Wetlina
7950,3053

20131,9032

Powierzchnia leśna
w tym:

11561,2739

7595,8885

19157,1624

Grunty zalesione

11136,8954

7394,8952

18531,7906

Grunty nie zalesione

166,9102

97,4842

264,3944

Grunty związane z gospodarką
leśną

257,4683

103,5091

360,9774

Grunty nieleśne

620,3240

354,4168

974,7408

Kategorie
Powierzchnia ogółem

Razem

Dominują tu zdecydowanie siedliska lasu górskiego (95,2%) z niewielką domieszką siedlisk
łęgowych i olsów (Tabl. 13).
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Tabela 13. Typy siedliskowe lasu na obszarze Nadl. Cisna z podziałem na obwody łowieckie.
Obwód
218 pk
OHZ
219 pk
OHZ

Siedliskowy typ lasu w ha
LGŚW

LGW

LŁG

OLJG

11188,36

64,75

50,69

-

7173,17

280,35

11,57

27,29

Nadleśnictwo Komańcza
Nadleśnictwo Komańcza położone jest na granicy Beskidu Niskiego (część zachodnia)
i Bieszczadów (część wschodnia), która to stanowi jednocześnie granicę pomiędzy Karpatami
Zachodnimi i Wschodnimi. Zachodnia granica występowania żubrów z subpopulacji
zachodniej nie wykracza poza bieszczadzką część nadleśnictwa, zatem istotna dla niniejszego
opracowania jest jedynie jego wschodnia część. Lasy nadleśnictwa zakwalifikowane są
niemal w całości do siedliska lasu górskiego a głównym gatunkiem lasotwórczym jest tutaj
buk, pozostałe gatunki: jodła, sosna, olsza szara, świerk i modrzew stanowią jedynie
uzupełnienie. W skład nadleśnictwa wchodzą w całości obwody nr 206 i 214 oraz niewielkie
fragmenty obwodów 201 i 202. Dlatego wszelkie informacje i dane dotyczące łowiectwa
i ochrony lasu przed zwierzyną dostępne są tylko dla obwodów nr 206 i 214. Nadleśnictwo
zajmuje powierzchnię 285 km2, z czego ponad 77% stanowi powierzchnia leśna. Łączna
powierzchnia gruntów nieleśnych wynosi prawie 55 km2 (Ryc. 15, Tabl. 14).

Ryc. 15. Mapa Nadleśnictwa Komańcza z podziałem na obwody łowieckie.
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Tabela 14. Powierzchnia gruntów leśnych i nieleśnych [w ha] w poszczególnych obwodach
Nadleśnictwo Komańcza
Obwód
206 pk

Obwód
214 pk

Razem
w nadleśnictwie

Pow. ogólna leśna

5284

13428

18712

Pow. ogólna nieleśna

2530

2965

5495

Pow. obwodu

7814

16393

24207

Kategorie

W nadleśnictwie tym występują wyłącznie siedliska typu lasu górskiego ze zdecydowaną
dominacją siedliska lasu górskiego świeżego (Tabl. 15).
Tabela 15. Typy siedliskowe lasu na obszarze Nadl. Komańcza z podziałem na obwody
łowieckie.
Nr obwodu
łowieckiego

Typy siedliskowe lasu w ha
LG

LGŚW

LŁG

LMGŚW

LG-w

202

-

1879,22

11,29

6,61

1,19

214

-

12970,49

228,23

-

66,07

206

1,07

5082,63

69,35

-

63,74

201

-

701,76

-

-

-

Nadleśnictwo Lesko
Nadleśnictwo Lesko znajduje się w zasięgu kilku jednostek geograficznych: Gór Słonnych
(północno-wschodnia część), Bieszczadów (południowa część) i niewielkiego fragmentu
Beskidu Niskiego (północno-zachodnia część). Z uwagi na północną granicę zasięgu
populacji żubra, dla niniejszego opracowania istotna jest jedynie południowa część
nadleśnictwa. Najwyższe wzniesienia omawianego terenu to: Słonne – 675 m, Bukowina –
724 m, Tokarnia – 777 m n.p.m. w składzie gatunkowym drzew dominują tu: jodła, sosna
i buk. Uzupełniają je: modrzew, świerk, dąb, jawor, jesion, brzoza, olcha.
Nadleśnictwo to składające się z ośmiu obwodów łowieckich, zajmuje powierzchnię niemal
600 km2, z czego prawie 44% stanowi powierzchnia leśna. Łączna powierzchnia gruntów
nieleśnych wynosi prawie 335 km2 (Ryc. 16, Tabl. 16).
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Ryc. 16. Mapa Nadleśnictwa Lesko z podziałem na obwody łowieckie.
Tabela 16. Powierzchnia gruntów leśnych i nieleśnych w poszczególnych obwodach
Nadleśnictwie Lesko
Numer obwodu
łowieckiego

Pow. całkowita
obwodu [ha]

Pow. leśna
obwodu [ha]

191 pk

8433

2302

192 pk

7004

1639

193 pk

6309

1622

194 pk

7713

4628

202 pk

8909

5065

203 pk

6607

3670

204 pk

5627

2774

205 pk

9067

4470

Łącznie

59669

26170

Na terenie nadleśnictwa zdecydowanie dominują siedliska lasu wyżynnego świeżego i lasu
górskiego świeżego (Tabl. 17).
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Tabl. 17. Typy siedliskowe lasu na obszarze Nadl. Lesko z podziałem na obwody łowieckie.
Numer
obwodu LMŚW LŚW
182

Typ siedliskowy lasu w ha
LW

LŁW

LMŚG

191

199,7

192

1245,7
0,9

194

3,7

624,5

25,7

1397,2

0,1

OLJW OLJG Ogółem

2,6

650,2
1,8

1598,8

3

8,5

1121,6

2,8

68,4

13,4

9,4

1216,5

1287,1

10,2

956,8

3,9

2,6

2260,6

2468,8

203
205

LŁG

119,6

202
204

LG

119,6

190

193

LŚG

13,2

0,7 2489,9

2459,7 131,2

4,4

2765,1

0,8

1640,1

82,5

22,2

8,9

810,8

24,6

0

801,3

1213,5

24,8

2,9

1150,6

208

56,2

1260,9

1305

7,2

2391,8
26,1

1331,1

Nadleśnictwo Lutowiska
Nadleśnictwo Lutowiska w całości leży na terenie Bieszczadów, a położone jest w obszarze
wyznaczonym pasmem Otrytu oraz północnymi stokami Połonin Wetlińskiej i Caryńskiej.
Pomiędzy nimi przebiega dolina Sanu. Najwyższym wzniesieniem jest Magura Stuposiańska
(1016 m n.p.m.), a najniższy punkt nadleśnictwa leży w dolinie Sanu w rejonie Rajskiego
(440 m n.p.m.). Dominują tu siedliska lasu górskiego z niewielką domieszką olsu górskiego.
w skład nadleśnictwa wchodzą dwa obwody łowieckie (Tabl. 18). W północno-zachodniej
części nadleśnictwo graniczy z Zalewem Solińskim (Ryc. 17).

Ryc. 17. Mapa Nadleśnictwa Lutowiska z podziałem na obwody łowieckie.
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Tabela 18. Typy siedliskowe lasu na obszarze Nadl. Lutowiska z podziałem na obwody
łowieckie.
Nr obwodu
łowieckiego

Leśnictwo

217 pk

216 pk

Typy siedliskowe lasu w ha
LGŚW

LGW

LŁG

Lipie

1449,33

27,61

0,91

Czarna

400.22

Skorodne

1258,19

Dwerniczek

571,76

Razem

3679,5

42,49

0,91

3722,90

Czarna

1018,04

1,71

1,30

1021,05

Paniszczew

1533,6

7,56

0,86

Polana

1458,60

92,28

2,16

Skorodne

165,40

Rosochate

1351,52

247,20

Dwerniczek

646,89

106,73

13,94

767,56

Chmiel

1271,67

70,48

5,37

1347,52

Sękowiec

1411,00

98,33

38,31

1547,64

Tworylczyk

1259,62

28,89

Dwernik

1093,79

14,45

6,34

Nasiczne

1093,17

1,01

2,21

88,75

2,70

1187,84

Jawornik

1316,32

19,32

9,17

32,71

1,34

1378,86

Hulskie

947,98

4,47

Razem

14567,60

692,43

79,66

215,05

4,04

15558,78

18247,1

734,92

80,57

215,05

4,04

19281,68

Ogółem

LMGŚW

OLG

Razem
1477,85
400,22

14,88

1273.07
571,76

0,11

1542,13
1553,04
165,40
1598,72

1288,51
1114,58

93,48

1045,93

Powierzchnia gruntów nieleśnych (stan na dzień 31.12.2013) wynosi 1023,72 ha, w tym
powierzchni na których ustanowiono użytki ekologiczne 401,54 ha. Powierzchnia koszonych
gruntów wynosi 352 ha. Powierzchnia gruntów rolnych przeznaczonych na cele gospodarki
łowieckiej wynosi 283,21 ha, przy czym są to tereny z licznymi kępami tarnin stanowiącymi
idealne schronienie dla zwierzyny. Deputaty pracowników to 203 ha. w dzierżawie (Koło
Łowieckie Gawra) jest 158 ha, w tym przeznaczone na cele łowieckie 47,34 ha.

Nadleśnictwo Stuposiany
Nadleśnictwo to posiada jeden obwód łowiecki, zajmuje powierzchnię nieco ponad 8,8 tys.
ha, z czego niemal 98% stanowi powierzchnia leśna. Łączna powierzchnia gruntów
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nieleśnych wynosi tylko 178 ha. Na terenie nadleśnictwa występują wyłącznie siedliska lasu
górskiego i lasu łęgowego górskiego (Tabl 19, Ryc. 18).
Tabela 19. Powierzchnia leśnictw i poszczególnych typów siedliskowych lasu na obszarze
Nadl. Stuposiany.
Leśnictwo

Typ siedliskowy lasu w ha
Powierzchnia [ha]
LG

LŁG

Czereszenka

1188,65

1181,95

6,7

Dźwiniacz

1346,34

1329,51

16,83

Muczne

1405,76

1403,3

2,46

Procisne

1158,03

1138,58

19,45

Sokoliki

1390,73

1350,47

40,26

Tarnawa

1397,83

1397,83

Widełki

980,29

957,08

23,21

Razem

8867,63

8758,72

108,91

Ryc. 18. Mapa Nadleśnictwa Stuposiany z podziałem na obwody łowieckie.
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Generalnie w obrębie całego obszaru penetrowanego przez żubry bieszczadzkie, zwierzęta te
nie mają ograniczeń w dostępie do wody w ciągu całego roku. Występujące tu cieki z uwagi
na swój charakter nie zamarzają nigdy w całości. Średnia roczna suma opadów waha się od
około 900 mm w dolinach i 1200 mm w rejonie szczytów, przy czym na wysokościach
powyżej 550 m n. p. m. opady zazwyczaj przekraczają 1000 mm. Największe opady
występują latem (w lipcu 150-170 mm), a najniższe zimą (ok. 70 mm w styczniu).
W zależności od warunków panujących w poszczególnych sezonach zimowych, czynnikiem
ograniczającym możliwości przemieszczania się żubrów może być grubość pokrywy śniegu.
Długość zalegania pokrywy śnieżnej zależy od wysokości nad poziomem morza. w pasie
do 500 m n. p. m. wynosi ona od 90 do 100 dni, w przedziale od 500 do 800 m n. p. m. od
110 do 140 dni, a powyżej 800 m n. p. m. do 140 dni. Zwierzęta te jednak potrafią
przewidywać nadejście intensywnych opadów śniegu i przemieszczają się wówczas w rejony
niżej położone lub na partie stoków z mniejszą akumulacją śniegu.

3.2.2. Wykorzystanie siedlisk przez żubry (preferencje siedliskowe)
Oceny wykorzystania dostępnych siedlisk przez żubry w Bieszczadach objęły szereg
aspektów, w tym częstość użytkowania i preferencje odnośnie składu gatunkowego
drzewostanu, jego wieku, stopnia zwarcia koron, występujących w obrębie lasu lub jego
sąsiedztwie terenów otwartych, a także wysokości nad poziomem morza, wystawy stoku oraz
nasilenia czynników antropogenicznych jak drogi, zabudowa czy prace leśne. W celu
oszacowania preferencji siedliskowych stosowano zarówno porównanie stopnia
wykorzystywania poszczególnych płatów siedliskowych do ich dostępności i określanie
wskaźnika wybiórczości siedlisk, jak też bardziej zaawansowane narzędzia jak ENFA
(Ecological Niche Factor Analysis), co umożliwiło zidentyfikowanie czynników
decydujących o koncentrowaniu się żubrów w niektórych częściach ich areału.
Kategorie pokrycia terenu sklasyfikowano wstępnie na podstawie wyjściowej warstwy Corine
Land Cover 2006 (CLC), po czym na potrzeby analiz utworzono 6 warstw z głównymi
kategoriami pokrycia terenu:
1) Tereny rolne (tu połączono: grunty orne, łąki, pastwiska, złożone systemy upraw
i działek, tereny zajęte głównie przez rolnictwo)
2) Las iglasty
3) Las liściasty
4) Las mieszany
5) Pastwiska naturalne
6) Zabudowa
Szczegółowy opis drzewostanu ustalono na podstawie Systemu Informacyjnego Lasów
Państwowych (SILP). Na tej podstawie utworzono szereg warstw rastrowych
reprezentujących szczegółowe cechy drzewostanu tj. dla drzewostanu rosnącego na gruntach
porolnych, gatunku dominującego w dojrzałym drzewostanie oraz zwarcia koron drzew.
Osiem gatunków drzew dominujących w drzewostanie miało znaczenie dla analizy: buk,
jodła, jesion, jawor, sosna, świerk, olsza, modrzew. Inne gatunki (grab, brzoza, dąb, wiąz,
iwa) zaliczono do łącznej kategorii „pozostałe”, ponieważ powierzchnia wydzieleń, w których
dany gatunek był dominujący była zbyt mała, przez co rozpatrywanie każdego z tych
gatunków osobno nie miałoby statystycznego znaczenia.
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Wyniki testu dotyczącego preferencji siedlisk wskazują, że żubry nie użytkują siedlisk
w sposób losowy, a ich preferencja zmienia się sezonowo. W sezonie wegetacyjnym żubry
preferują głównie pastwiska naturalne, drzewostany iglaste oraz mieszane, unikają natomiast
drzewostanów liściastych i terenów rolniczych. Prawdopodobieństwo obecności żubrów jest
wówczas najwyższe na pastwiskach naturalnych oraz w drzewostanach iglastych. W sezonie
zimowym spada znaczenie pastwisk naturalnych, które w obszarach potencjalnie dostępnych
dla żubrów są użytkowane w stopniu nieco wyższym niż wynikałoby to z ich dostępności,
natomiast w rejonach koncentracji są unikane. W mniejszym stopniu na obszarze
penetrowanym są też preferowane drzewostany iglaste, a prawdopodobieństwo obecności
w nich żubrów jest prawie dwa razy mniejsze w porównaniu do sezonu wegetacyjnego.
W porównaniu do sezonu wegetacyjnego wzrasta natomiast preferencja drzewostanu
mieszanego w rejonach koncentracji (Ryc. 19 A, B).

Ryc. 19. Przykładowe wyniki oceny użytkowania (szare słupki) kategorii pokrycia terenu
wyróżnionych na podstawie CLC oraz ich dostępności (białe słupki), wyrażonej jako
procent powierzchni danego siedliska na obszarze dostępnym dla żubrów (A sezon
wegetacyjny, B – sezon zimowy).
W odniesieniu do gatunku dominującego, w sezonie wegetacyjnym żubry preferują
drzewostany z dominacją olszy, świerka i modrzewia, a w rejonie koncentracji także sosny.
W rejonie koncentracji najsilniej preferowany jest drzewostan z dominacją olszy a najsłabiej
z dominacją sosny. Żubry unikają natomiast drzewostanów z dominacją buka.
W sezonie zimowym preferowany jest drzewostan z dominacją olszy. Prawdopodobieństwo
wystąpienia żubra w tym drzewostanie jest dwukrotnie wyższe w sezonie zimowym, niż
w sezonie wegetacyjnym i jest ponad trzykrotnie wyższe niż wynikające z założenia o równej
dostępności siedlisk i losowym użytkowaniu. Natomiast drzewostan sosnowy jest wówczas
drugim z preferowanych drzewostanów (Ryc. 20.A, B).
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Ryc. 20. Przykładowe wyniki oceny użytkowania (szare słupki) oraz dostępności (białe
słupki), w zależności od gatunku dominującego w drzewostanie. Dostępność
wyrażona jako procent powierzchni danego siedliska na obszarze dostępnym dla
żubrów (A sezon wegetacyjny, B – sezon zimowy).
Przez cały rok żubry preferują przerywane zwarcie koron drzew, unikając pozostałych tj.
drzewostanów gęstych (pełne i umiarkowane) oraz takich, gdzie brak jest konkurencji między
drzewami (zwarcie luźne) (Ryc. 21 A, B).

Ryc. 21. Przykładowe wyniki oceny użytkowania (szare słupki) oraz dostępności
drzewostanów (białe słupki) o różnym zwarciu koron drzew, wyrażonej jako procent
powierzchni danego siedliska na obszarze dostępnym dla żubrów (A sezon
wegetacyjny, B – sezon zimowy).
W sezonie wegetacyjnym, w obrębie obszaru penetrowanego była zbyt mała różnica
w użytkowaniu przez żubry oraz dostępności drzewostanów na gruntach porolnych, by wynik
miał znaczenie statystyczne. We wszystkich pozostałych przypadkach drzewostany
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występujące na gruntach porolnych, były preferowane przez żubry. Mają one znaczenie dla
żubrów głównie w sezonie zimowym (Ryc. 22 A, B).

Ryc.22.

Przykładowe wyniki oceny użytkowania
(szare słupki) oraz dostępności
drzewostanów (białe słupki) rosnących na gruntach porolnych i o charakterze
naturalnym, wyrażonej jako procent powierzchni danego siedliska na obszarze
dostępnym dla żubrów (A sezon wegetacyjny, B – sezon zimowy).

Z kolei analiza ENFA dostarczająca odpowiedzi na pytanie jakich elementów siedliska żubry
poszukują a jakich unikają (efektem jest koncentracja zwierząt w pewnych obszarach)
pozwoliła stwierdzić, że w sezonie wegetacyjnym unikają one zabudowy oraz gruntów
rolnych i dróg 1-szej kategorii, poszukują natomiast pastwisk naturalnych, drzewostanu
iglastego oraz dróg 3-ciej kategorii. Tę ostatnią zależność tłumaczy fakt, że odległość miejsc
stwierdzeń obecności żubrów do naturalnych pastwisk, skorelowana jest z dystansem do dróg
o najmniejszym natężeniu ruchu (drogi wewnętrzne leśne, stokówki). Rozmieszczenie
przestrzenne żubrów jest ściśle ograniczone do płatów siedlisk charakteryzujących się małą
odległością do pastwisk naturalnych i drzewostanów iglastych. W rejonach koncentracji
wrażliwość żubrów na bliskość zabudowy i gruntów rolnych jest bardzo wysoka, podczas gdy
na obszarze penetrowanym czynnikiem w największym stopniu ograniczającym ich
rozmieszczenie jest sąsiedztwo drogi 1-szej kategorii.
Żubry w tym sezonie dobrze tolerują wahania w zakresie wysokości nad poziomem morza, a
ich bytowanie w wyższych rejonach związane jest z unikaniem gruntów rolnych i drogi 1wszej kategorii oraz poszukiwaniem pastwisk naturalnych. Wraz ze wzrostem wysokości
n.p.m. zmniejsza się bowiem odległość do pastwisk naturalnych, a równocześnie zwiększa się
odległość do gruntów rolnych oraz do dróg 1-wszej kategorii. (Ryc. 23)
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Ryc. 23.Wynik analizy ENFA dla stwierdzeń obecności żubrów z sezonów wegetacyjnych,
zawierających się w rejonie koncentracji (kernel 50% ) w odniesieniu do zmiennych
środowiskowych pochodzących z Corine Land Cover oraz numerycznego modelu
terenu. Ciemnoszary obszar obejmuje pozycję i rozkład punktów użytkowanych
przez żubry, podczas gdy jasnoszary obszar reprezentuje rozmieszczenie punktów
w przestrzeni dostępnej. Strzałki reprezentują poszczególne zmienne, a ich długość
koresponduje z ich wartościami. Kierunek strzałek wskazuje w jakim stopniu dana
zmienna ma udział w specjalizacji niszy ekologicznej.
Analiza wykonana dla sezonu zimowego wskazuje, że pozycja przestrzeni siedliska
użytkowanego (ciemnoszary obszar) jest znacznie przesunięta w stosunku do dostępnych
siedlisk (jasnoszary obszar) (Ryc. 24).
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Ryc. 24.Wynik analizy ENFA dla stwierdzeń obecności żubrów z sezonów zimowych,
zawierających się w rejonie koncentracji (Kernel 50%), w odniesieniu do zmiennych
środowiskowych pochodzących z Corine Land Cover oraz numerycznego modelu
terenu. Ciemnoszary obszar obejmuje pozycję i rozkład punktów użytkowanych
przez żubry, podczas gdy jasnoszary obszar reprezentuje rozmieszczenie punktów
w przestrzeni dostępnej. Strzałki reprezentują poszczególne zmienne, a ich długość
koresponduje z ich wartościami. Kierunek strzałek wskazuje w jakim stopniu dana
zmienna ma udział w specjalizacji niszy ekologicznej.
W sezonie zimowym wykazano preferencję żubrów w stosunku do kolejno: drzewostanu
mieszanego, iglastego i liściastego oraz rejonów położonych na małych wysokościach nad
poziomem morza. Żubry przebywają też wówczas blisko dróg kategorii 2-giej i 3-ciej.
Podobnie jak w sezonie wegetacyjnym, żubry unikają jednak w tym sezonie najruchliwszych
odcinków dróg (I-szej kategorii). W rejonach koncentracji unikają także pastwisk. Są bardzo
wrażliwe na przebywanie poza obszarem zalesionym. Ciekawym wynikiem jest wykazana tu
niewielka preferencja w sezonie zimowym w stosunku do zabudowy. Wynika ona z faktu, że
żubry preferując rejony niżej położone, jednocześnie przybliżają się do zabudowy, a korelacja
odległości do zabudowy z wysokością jest dodatnia (Ryc. 24).
Analiza wpływu rzeźby terenu na jego użytkowanie przez żubry wykazała, że spośród trzech
wyróżnionych kategorii rzeźby terenu (stoki, grzbiety górskie, doliny) najczęściej były one
obserwowane na stokach (90% stwierdzeń) natomiast zauważalna była tendencja do unikania
dolin. w lecie. Obecność żubrów najczęściej stwierdzana była w przedziale 550 – 849 m
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n.p.m., a w zimie pomiędzy 450 – 749 m n.p.m. Nie wykazano obecności żubrów latem
poniżej 450 m n.p.m., a zimą powyżej 949 m n.p.m.

3.3. Użytkowanie terenów nieleśnych (znaczenie naturalnych zespołów
trawiastych oraz trwałych użytków zielonych)
Atrakcyjność terenów otwartych dla żubrów wynika z ich sposobu żerowania. Żubr, jako
mało selektywny gatunek spasający, wymaga żerowisk umożliwiających pobranie dużych
ilości pokarmu w krótkim czasie. Takie warunki spełniają zbiorowiska łąkowe, co może
skłaniać żubry do żerowania poza lasem. w szeregu opracowań dla tego gatunku przyjęto, iż
optymalnie, w obrębie ich areału powinno znajdować się do 20% terenów otwartych
umożliwiających żubrom pasienie się.
Użytkowanie terenów nieleśnych przez żubry w Bieszczadach wykazuje dużą zmienność
sezonową. Porównanie przeprowadzono dla dostępności terenów otwartych i zalesionych
w obrębie obszaru kernel 95% (o 95% prawdopodobieństwie stwierdzenia obecności żubrów),
w obrębie ich całorocznego areału. Jako teren otwarty niezalesiony, zgodnie z typologią
Corine Land Cover 2000 przyjęto: pastwiska, wykaszane łąki, zespoły łąkowe
(niewykaszane) oraz pola uprawne. Za teren zalesiony przyjęto las liściasty, iglasty
i mieszany oraz rejony objęte stadium sukcesji (młodniki sosnowe, brzozowe, olchowe oraz
zarośla iwy). w sezonach zimowych teren otwarty stanowił od 21,1 do 32,8 % dostępnej
powierzchni (średnio 23,9%), a w wegetacyjnych od 6,0 do 20,6 % (średnio 14,1%).
W obydwu sezonach żubry rzadziej były lokalizowane na obszarze bezleśnym niż wynikałoby
to z jego dostępności. Ocena preferencji siedliskowych przeprowadzona w oparciu o stosunek
procentu lokalizacji żubrów w terenach otwartych i zalesionych do dostępności tych kategorii
pokrycia terenu w obrębie areału populacji wykazała, że zarówno w sezonie wegetacyjnym
jak i zimą żubry użytkowały tereny otwarte w mniejszym stopniu niż wynikałoby to z jego
dostępności, teren zalesiony penetrując w stopniu zbliżonym do losowego. Niemniej, jak
wykazała analiza ENFA (patrz par. 3.2) w sezonie wegetacyjnym, dostępność pastwisk
naturalnych jest dla żubrów bardzo ważna.
Natomiast jeszcze w latach 70-tych i 80-tych, żubry często były obserwowane także na polach
uprawnych ówczesnych PGR-ów, żerując na zimozielonym rzepaku. Wraz ze zmianą systemu
polityczno-gospodarczego, zmienił się również sposób gospodarowania gruntami. Pola,
leżące wówczas odłogiem oraz łąki wykaszane były w niewielkim procencie, co znacznie
obniżyło ich wartość troficzną, a w konsekwencji zmniejszyło stopień penetracji
i użytkowania tych obszarów przez żubry. Zmniejszenie zasobności dostępnego pokarmu
i jego atrakcyjności w terenach otwartych, stymulowało bardziej intensywne użytkowanie
przez żubry siedlisk leśnych, które były w stanie zaspokoić większość zapotrzebowania
pokarmowego tego gatunku.

3.4. Interakcje z gatunkami łownymi (zagęszczenia jeleniowatych)
Jedynym gatunkiem na terenie Bieszczadów, który w pewnej mierze uznać można za
konkurencyjny w stosunku do żubra jest jeleń. Pamiętać jednak należy, że nisze pokarmowe
obu tych gatunków są w znacznym stopniu rozbieżne. w diecie żubra, niezależnie od sezonu
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przeważają rośliny jednoliścienne i gatunki zielne wchodzące w skład runa leśnego, podczas
gdy jeleń należy do grupy gatunków tzw. pędożernych, który jedynie uzupełnia swą dietę
roślinami jedno i dwuliściennymi dostępnymi na dnie lasu lub na terenach otwartych,
w obrębie albo sąsiedztwie kompleksów leśnych. Na pewno jednak w okresie zimowym, oba
gatunki chętnie korzystają z tych samych zasobów karmy dostarczanej do punktów
dokarmiania, jak również w dużym stopniu polegają na dostępie do zimozielonych
ulistnionych pędów jeżyny. Wstępne wyniki tropień zimowych żerujących żubrów i jeleni
wskazują, że w warunkach grubej pokrywy śniegu, jelenie mogą korzystać z płatów jeżyny
uprzednio odsłoniętych przez żubry.
Porównanie aktualnej i maksymalnej docelowej liczebności jeleni w nadleśnictwach
bieszczadzkich w obrębie areałów żubrów wskazuje, że biorąc pod uwagę całość
analizowanego obszaru, aktualna liczebność jeleni jest nieco niższa, niż wynikałoby to
z pojemności łowiska (Tabl. 20). Niemniej pamiętać należy, że liczebność wskazana w
wieloletnich łowieckich planach hodowlanych wynika z przeliczenia zagęszczeń docelowych
na powierzchnię leśną i teoretycznie wskazuje poziom zagęszczenia zwierzyny, przy którym
szkody w drzewostanach będą gospodarczo znośne. Dlatego, jakkolwiek nisze pokarmowe
obu gatunków nakładają się tylko częściowo, co wskazuje że obecność żubrów nie jest
istotnym zagrożeniem dla pogorszenia się stanu naturalnej bazy pokarmowej jeleni, dane
dotyczące pojemności łowisk dla jeleniowatych nie mogą być bezpośrednio przekładane na
szacowanie dopuszczalnej liczebności żubrów. Szkody w drzewostanach powodowane przez
jeleniowate i żubry mogą się kumulować (np. zgryzanie i spałowanie w młodnikach).
Oceniając pojemność wyżywieniową lasu wg. do niedawna obowiązujących jednostek
jelenich, jeden żubr odpowiada dwóm jeleniom, a więc zakładana liczebność populacji żubra
na poziomie 400 osobników odpowiada zapotrzebowaniu pokarmowemu ok. 800 jeleni, czyli
niemal 28% obecnego stanu tego gatunku.
Tabela

20. Porównanie aktualnej i maksymalnej docelowej
w nadleśnictwach bieszczadzkich w obrębie areałów żubrów.
Nadleśnictwo

liczebności

Liczebność aktualna

Liczebność docelowa

Baligród

460

444

Cisna

530

530

Komańcza

448

630

Lesko

604

562

Lutowiska

589

552

Stuposiany

250

266

Razem

2881

2984

jeleni

Odnośnie zgłaszanego niejednokrotnie zjawiska dot. unikania przez jelenie miejsc
koncentracji żubrów, stwierdzić należy, że ma ono charakter niejednoznaczny. Niewątpliwie
w bezpośredniej konfrontacji o dostęp do paśnika zdecydowaną przewagę posiadają żubry,
jednak po odejściu żubrów, z uwagi na ilość wykładanej karmy, jelenie mogą bez przeszkód
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zaspokoić swoje potrzeby pokarmowe. Podobnie wygląda korzystanie przez oba gatunki
z karmy dostępnej na zrębach. Natomiast w warunkach utrzymującej się głębokiej pokrywy
śniegu, obserwuje się częste korzystanie przez jelenie z płatów jeżyny odsłoniętej przez żubry
a także przemieszczanie się saren i jeleni szlakami wydeptanymi w śniegu przez żubry.
Gatunkiem, który w sezonie zimowym również korzysta z punktów dokarmiania i niektórych
rodzajów karmy wykładanej dla żubrów (np. kukurydza, okopowe), zwłaszcza gdy jest ona
wykładana na ziemi jest dzik. Niemniej w tym wypadku stopień konkurencji pokarmowej
należy uznać za znikomy.

4. Ochrona i zarządzanie populacją żubrów
4.1. Strategiczne cele ochrony żubra w Bieszczadach (utrzymanie żywotnej
populacji, populacja bieszczadzka jako element metapopulacji karpackiej,
potencjalne zmiany zasięgu, docelowa liczebność)
Możliwość utrzymania się w Bieszczadach żywotnej populacji żubra w długoletniej
perspektywie czasowej zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest wysoki stopień
zinbredowania gatunku. Chociaż na razie nie wywołuje on objawów wskazujących na
pojawienie się np. wad rozwojowych czy obniżenie rozrodczości, to po kolejnych kilku
pokoleniach takie symptomy mogą się ujawnić. Jako że w przypadku tego gatunku nie ma
możliwości poprawy struktury genetycznej populacji poprzez spontaniczne migracje, jedyną
drogą przeciwdziałania tej sytuacji jest systematyczne wzbogacanie jej puli genetycznej
poprzez wsiedlanie przywożonych osobników wybranych według kryteriów genetycznych.
Bardzo niebezpiecznym trendem dla tej populacji byłby wzrost poziomu śmiertelności, tak
więc za czynniki wysokiego ryzyka, wymagające natychmiastowego przeciwdziałania, uznać
należy wszelkie choroby zakaźne, nasilenie się drapieżnictwa lub pojawienie się
systematycznego kłusownictwa.
Dalszy pomyślny rozwój obecnej populacji zależy też w znacznym stopniu od dostępności
optymalnych siedlisk, utrzymania możliwości sezonowych migracji a także możności
korzystania z odpowiednich ostoi.
Wszystkie te czynniki wpływają na dynamikę populacji oraz jej strukturę, a więc kształtują
też efektywną liczebność populacji, od której zależy jej dalszy rozwój.
W ocenie pojemności środowiska dla żubra w Bieszczadach, należy uwzględnić dwa aspekty.
Pierwszy, to określenie docelowego areału tej populacji, lub przynajmniej granic jej zasięgu,
poza którymi obecność żubrów będzie niepożądana.
Niewątpliwie na północy żubry taką granicę już osiągnęły i dalsze rozprzestrzenianie się tej
populacji na teren nadleśnictw Lesko i Ustrzyki Dolne uznać należy za niepożądane.
Podobnie, w obecnej sytuacji nie wydaje się celowe zwiększanie liczebności żubrów wzdłuż
granicy z Ukrainą. w obu tych rejonach powinny zostać wprowadzone działania
przeciwdziałające migracji żubrów w tych kierunkach.
Natomiast znaczne możliwości ekspansji tego gatunku istnieją zarówno na południu (teren
słowackiego Parku narodowego "Połoniny"), jak i na zachodzie, gdzie wzdłuż pasma
granicznego żubry mogłyby migrować w kierunku Magurskiego Parku Narodowego. Oznacza
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to, że obecnie zajmowane areały obejmują jedynie część obszaru potencjalnie nadającego się
do zasiedlenia przez ten gatunek.
Drugim aspektem, jest stopień wykorzystania przez żubry obecnie zajmowanych areałów. Jak
wynika z analizy kilkuletnich już, systematycznie zbieranych danych, rejony rzeczywistej
koncentracji żubrów stanowią zwykle poniżej 10% ich sezonowego areału, co oznacza, że ok.
90% areału jest w danym sezonie użytkowane jedynie sporadycznie lub przez pojedyncze
osobniki. Dodatkowo udało się stwierdzić, że żubry wykorzystują swój areał rotacyjnie,
zmieniając w kolejnych sezonach obszar swojej koncentracji.
Biorąc pod uwagę oba wyżej wymienione aspekty należy stwierdzić, że obecny stan populacji
żubra na tym terenie, pozostaje jeszcze poniżej poziomu wyznaczonego pojemnością
środowiska zarówno biorąc pod uwagę pojemność wyżywieniową jak i poziom wyznaczony
poprzez uciążliwość ekonomiczną (szkody w drzewostanach i uprawach rolnych).
Można więc przyjąć, że ta populacja może bez przeszkód osiągnąć stan określony jako
genetycznie i demograficznie stabilny, czyli ok. 400 osobników, zwłaszcza gdy uwzględnimy
fakt, że część tej populacji będzie przebywała po stronie słowackiej i ukraińskiej oraz na
zachód od linii dzielącej Bieszczady od Beskidu Niskiego. Docelowo więc, będziemy mieli
do czynienia z tzw. metapopulacją, której największa część będzie niewątpliwie zajmowała
areały na terenie Bieszczadów, a mniejsze ugrupowania znajdować się będą na Słowacji
i Ukrainie. Dlatego też, celowym byłoby zawarcie porozumień ze stroną słowacką i ukraińską
o wspólnym monitorowaniu żubrów i wypracowaniu założeń dla gospodarowania stadami
żubra na tym obszarze.
Niemniej, w nadleśnictwach gdzie znajduje się większość rejonów koncentracji żubrów (np.
Baligród), a szkody w drzewostanach osiągają znaczący poziom należy przyjąć, że populacja
tego gatunku osiągnęła już swój górny dopuszczalny pułap.
W oparciu o obecną wiedzę i biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania, istniejące plany
zagospodarowania lasu oraz uniknięcie potencjalnych konfliktów z miejscową ludnością
należałoby założyć, że po osiągnięciu liczebności 400 osobników, ta metapopulacja powinna
podlegać kontroli liczebności, podobnie jak inne populacje, przy czym kontrola ta mogłaby
być wykonywana zarówno poprzez eliminacje jak i przez odłowy.
4.2. Rola RDLP w Krośnie
Ważnym elementem spójnego zarządzania populacją jest formalne utrzymanie roli RDLP
w Krośnie, jako opiekuna bieszczadzkiej populacji żubra. Dotychczasowe doświadczenia
wskazują, że zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych niezbędne jest koordynowanie działań
przez jedną instytucję. Także jednak w kwestiach dotyczących np. przywozu nowych
osobników w ramach poprawy struktury genetycznej populacji lub występowania
z wnioskami dotyczącymi finansowania monitoringu, dokarmiania czy innych działań
związanych z ochroną i zarządzaniem tej populacji, konieczne jest istnienie centrum
decyzyjnego, mogącego podejmować formalne kroki także w odniesieniu do podmiotów
zewnętrznych.
Aspekt ten jest tym bardziej istotny, że RDLP w Krośnie powołało organ doradczo –
konsultacyjny w postaci Komisji Hodowlanej ds. ochrony i hodowli żubrów, składającej się
zarówno z przedstawicieli jednostek Lasów Państwowych, Parku Narodowego, RDOŚ w
Rzeszowie i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii jak i z reprezentantów instytucji
naukowych, co gwarantuje merytoryczność podejmowanych decyzji.
44

4.3. Monitoring liczebności,
sprawozdawczość)

struktury

i rozmieszczenia

populacji

(metodyka,

Stałym monitoringiem żubrów na terenie nadleśnictw bieszczadzkich, objęty został od roku
2001, cały potencjalny teren bytowania tej populacji, a więc ówczesne nadleśnictwa:
Baligród, Brzegi Dolne, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Stuposiany i Wetlina.
Stwierdzenia obecności żubrów będące podstawą do określenia ich frekwencji
w poszczególnych partiach ich areału pochodziły z obserwacji bezpośrednich i pośrednich
(tropy, kał, ślady żerowania itp.) rejestrowanych przez pracowników ALP i PAN na
standardowych kartach obserwacyjnych, które od początku roku 2015 zostaną
zmodyfikowane (dodatkowa informacja o stanie zwierzęcia) wg. poniższego wzoru:
Data:
Nadleśnictwo:
Leśnictwo:
Nr oddziału:
GIS
x:
OBSERWACJA (zakreślić):
BEZPOŚREDNIA

Obręb:
Wydzielenie:
y:

MIEJSCE ODPOCZYNKU

TROPY

ODCHODY

ŚLADY ŻEROWANIA

CZAS POWSTANIA OBSERWACJI (ślady stare, nowe, liczba dni lub okres, zimą liczba dni po ponowie):
…………………………………………………………………………………………………………………..

Stan obserwowanego zwierzęcia (zakreślić):
KONDYCJA DOBRA

WYCHUDZENIE

ZANIECZYSZCZENIE ODCHODAMI
NIETYPOWE ZACHOWANIE

SIERŚĆ ZMIERZWIONA
WIDOCZNE URAZY

TRUDNOŚCI W PORUSZANIU SIĘ

Dodatkowe informacje (np. liczba obserwowanych żubrów, wiek, płeć, warunki
pogodowe, pora dnia, siedlisko, inne uwagi – np. zachowanie zwierzęcia).

OBSERWATOR

………………………………………
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Dane te uzupełniane były przez namiary telemetryczne żubrów zaopatrzonych w nadajniki
(łącznie 6 sztuk do roku 2006, a od roku 2014 kolejne 3 osobniki).
Wszystkie lokalizacje żubrów wprowadzone zostały jako warstwa tematyczna modelu
rozmieszczenia przestrzennego tej populacji, sporządzonego w systemie GIS (ArcView 9.1)
i obejmującego również takie warstwy tematyczne jak mapa topograficzna, mapa siedliskowa,
mapa drzewostanowa, mapa wysokościowa itd. (Ryc. 25). Wyznaczenie miejsc koncentracji
żubrów uznanych jako ostoje (50% prawdopodobieństwa stwierdzenia obecności)
w poszczególnych latach i sezonach wykonane zostało metodą kernel (Ryc. 26).

Ryc. 25. Stwierdzenia obecności żubrów na terenie Bieszczadów w latach 2001 – 2012.
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Ryc. 26. Porównanie obszaru koncentracji żubrów z obszarem wyznaczonej ostoi na
przykładzie stada "Tworylne" w sezonie zimowym 2008/2009,.
Ze względu na sezonowe migracje żubrów, osobno analizowano dane dla sezonu zimowego
(1 XII – 31 III) oraz wegetacyjnego (16 V – 15 X). W przypadku znacznego dystansu między
ostojami letnimi i zimowymi, pomiędzy ostojami wyznaczono także korytarze migracyjne,
przyjmując, że migracja wiosenna odbywa się od 1 IV do 15 V, a jesienna od 16 X do 31 XI.
Do wyznaczenia wydzieleń wchodzących w obręb korytarzy wykorzystano rozkład
przestrzenny lokalizacji żubrów z okresu migracji (Ryc. 10, 11). Tak więc jako korytarze
uznano wydzielenia leśne, położone pomiędzy rejonami sezonowej koncentracji żubrów, na
których w okresach migracji skupiła się największa liczba stwierdzeń obecności żubrów.
Ocena liczebności populacji bieszczadzkiej dokonywana jest raz do roku na koniec marca,
analogicznie jak w przypadku zwierzyny łownej. Umożliwia to m.in. oszacowanie przyrostu
zrealizowanego, a więc parametru mającego największy wpływ na dynamikę populacji.
W ocenie brane są pod uwagę dane pochodzące z kart obserwacyjnych i rejestrów
prowadzonych w nadleśnictwach. Dokonywana jest weryfikacja obserwacji z rejonów wzdłuż
granic nadleśnictw, w celu uniknięcia podwójnego zliczania tych samych ugrupowań lub
osobników. Liczebność ustalana jest osobno dla każdego z nadleśnictw bieszczadzkich.
Struktura płciowa i wiekowa populacji szacowana jest na podstawie kart obserwacyjnych.
Ustalana jest proporcja byków, krów oraz cieląt do 1 roku życia. z uwagi na trudne warunki
obserwacji w Bieszczadach, nie wyróżnia się klasy młodzieży. w ostatnich dwóch latach
podjęto próbę dodatkowej oceny struktury płciowej i wiekowej na podstawie zdjęć i materiału
filmowego (Ryc. 27 A, B).
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A

B

Ryc. 27. A- zdjęcie grupy żubrów, B -zdjęcie byka z krową (Fot. M. Januszczak).
Sprawozdania z monitoringu populacji sporządzane co najmniej dwa razy rocznie, są
w dyspozycji RDLP w Krośnie.

4.4. Monitoring stanu zdrowotnego populacji (zakres, metodyka, procedury)
Bieżąca znajomość statusu zdrowotnego ugrupowań żubrów pozwala z jednej strony na
działania wyprzedzające w wypadku stwierdzenia zagrożenia epidemiologicznego jak
również na ocenę, w jakim stopniu schorzenia czy infekcje pasożytnicze stwierdzone u
żubrów stanowią ryzyko dla innych gatunków zwierzyny łownej lub zwierząt gospodarskich
występujących w obrębie areałów stad żubrów.
Monitorowanie żubrów w tym aspekcie polega na obserwacjach ich wyglądu (np. kondycji,
stanu okrywy włosowej) jak również cech behawioralnych odbiegających od normy.
Bezwzględnym wymogiem jest weterynaryjna autopsja wszystkich sztuk padłych lub
podlegających eliminacji z dowolnego powodu. Z tej przyczyny, wszelkie odnalezione
martwe sztuki powinny być zgłaszane do właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
Ponieważ niektóre infekcje np. prątkiem gruźlicy bydlęcej, mogą być jednoznacznie
potwierdzone tylko w drodze analiz laboratoryjnych, pobieranie i przesyłanie
do referencyjnych laboratoriów próbek tkanek pobranych od podejrzewanych o takie
schorzenie zwierząt powinno być obligatoryjne.
W sytuacji dostępu do jakiegokolwiek osobnika (np. przygotowanego do transportu,
immobilizowanego w celu założenia obroży czy innych przyczyn), bezwzględnie należy
pobrać krew, wymazy i próbę kału w celu sprawdzenia stanu zdrowia osobnika. Istotne jest
skoordynowane zbieranie wszystkich informacji przez jedną instytucję i bieżące ich
analizowanie.
Infekcje pasożytnicze można monitorować bezinwazyjnie, analizując próby odchodów
z wiosny i jesieni, czyli w okresach największej aktywności wylęgania się pasożytów oraz
podczas autopsji martwych sztuk poprzez kontrolę takich organów jak np. płuca czy wątroba.
Procedura pobierania i dostarczania do analizy prób odchodów powinna być ustalona
z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.
Monitoring parazytologiczny powinien być prowadzony, lub co najmniej konsultowany,
z Instytutem Parazytologii PAN, w którym specjaliści zajmują się wszystkimi populacjami
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żubra i mogą zwracać uwagę na konieczność dodatkowych analiz czy badań w sytuacji
pojawienia się nowego zagrożenia parazytologicznego.
Pomyślny rozwój populacji żubra w dużej mierze uzależniony jest od zdrowia
poszczególnych osobników tego gatunku, zatem ochrona zdrowia jest jednym z elementów
ochrony gatunku. Zwierzęta te z natury grupują się w stada liczące około kilkunastu
osobników, co sprzyja ewentualnemu wzajemnemu zarażaniu się czynnikami
chorobotwórczymi. Zarażenie, w zależności od rodzaju czynnika chorobotwórczego może być
szybkie (nawet gwałtowne), ale może też następować powoli. Przykładami chorób żubrów o
przebiegu ostrym może być pryszczyca i choroba niebieskiego języka, a typową jednostką
chorobową o przebiegu powolnym jest gruźlica.
Ocena zdrowia żubrów bytujących na wolności jest zadaniem wymagającym znajomości
biologii gatunku i doświadczenia w obserwacji tych zwierząt. Wnikliwa obserwacja stada
pozwala stwierdzić zmiany w zachowaniu i wyglądzie poszczególnych osobników.
Obserwator mający doświadczenie potrafi wychwycić odchylenia od normy, mogące nasuwać
podejrzenia choroby. Obserwacji może dokonywać przyrodnik lub lekarz weterynarii, ale
w każdym przypadku muszą to być osoby doświadczone, znające gatunek.
Każdorazowo żubry przed przewozem powinny być badane w celu wykrycia chorób
zagrażających parzystokopytnym, w szczególności zaś gruźlicy i pryszczycy, ale wskazane
jest również rozszerzenie zakresu badań na inne choroby zakaźne: zakaźne zapalenia nosa
i tchawicy (IBR), wirusową biegunkę bydła (BVD), otręt bydła czyli zapalenie sromu
i pochwy (IPV), białaczkę bydła, chorobę niebieskiego języka (blue tongue), brucelozę
i wąglik, zakażenie wirusem Schmallenberg. Wskazane jest też badanie koproskopowe
próbek kału na obecność jaj i larw inwazyjnych pasożytów wewnętrznych. W czasie
transportu również muszą być zachowane warunki ochrony zdrowia żubrów (dostosowane
do wielkości osobnika skrzynie lub specjalistyczne pojazdy). Przewiezione na nowe
terytorium zwierzę powinno być poddane kwarantannie. Okres kwarantanny to również czas
adaptacji zwierzęcia do nowych warunków, gdy żubry przygotowywane są do wypuszczenia
na wolność.
Jak wcześniej wspomniano, ocena stanu zdrowia żubrów bytujących na wolności odbywa się
podczas obserwacji zwierząt w terenie. Do najczęściej stwierdzanych objawów złego stanu
osobnika można zaliczyć: osowiałość, otępienie, brak apetytu, biegunka, manifestująca się
zabrudzeniem skóry okolicy pośladkowej i kończyn kałem oraz niechęć do ruchu, tzw.
odstawanie od stada.
Rozważenia wymaga ustalenie częstotliwości przeprowadzania obserwacji żubrów.
Sugerowana jest obserwacja z częstotliwością raz na tydzień, a jeżeli nie jest możliwe, należy
przegląd stada żubrów przeprowadzać jeden raz w miesiącu, a gdy zauważone zostaną
problemy zdrowotne, zwiększyć częstotliwość przeglądów. w każdym przypadku zwierzę
zdradzające objawy chorobowe należy poddać bacznej obserwacji. Obserwacja ta ma na celu
przede wszystkim potwierdzenie lub wykluczenie podejrzenia o chorobę. Możliwe jest
wówczas podejmowanie działań mających na celu ochronę populacji przed
rozprzestrzenieniem choroby (szczególnie w sytuacji, gdy objawy obserwowane są u więcej
niż jednego żubra). Rozważyć też należy ewentualność eliminacji dla celów diagnostycznych.
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Monitoring stanu zdrowia w stadach żubrów bytujących na wolności, odbywa się
w szczególności za pomocą:
 badania parazytologicznego kału,
 sekcji zwłok padłych i wyeliminowanych osobników,
 badań dodatkowych: serologicznych, mikrobiologicznych, histopatologicznych.
Badanie parazytologiczne kału
Bardzo ważnym elementem jest zbieranie prób do badań koproskopowych, czyli analizowania
kału w kierunku pasożytów. do badań parazytologicznych kał powinien być świeży, pobrany
w ilości około 10g. Dla uniknięcia wysychania próbka powinna wypełniać pojemnik.
Wskazane jest, aby czas jej transportu do laboratorium nie przekraczał 48 godzin
(w temperaturze około +4ºC). Jeżeli w trakcie pobierania prób zostaną zauważone osobniki
pasożyta lub ich fragmenty (np. człony tasiemca) należy je przesłać w osobnej probówce.
Generalnie, zbiór prób kału powinien odbywać się dwukrotnie w ciągu roku (wiosna
i wczesna jesień), chyba że ze względu na sytuację parazytologiczną zostaną wyznaczone
dodatkowe terminy przez właściwego lekarza weterynarii.

Sekcja zwłok żubra
Każdy martwy żubr powinien być poddany przeprowadzonej przez lekarza weterynarii sekcji
zwłok, z której sporządzony powinien być protokół. Sekcja zwłok pozwala poznać przyczynę
śmierci zwierzęcia, a u chorego osobnika eliminowanego ze względów humanitarnych lub dla
celów diagnostycznych, umożliwia stwierdzenie zmian chorobowych i ocenę stopnia
zagrożenia dla zdrowia innych osobników w stadzie.
Wartościowe informacje uzyskuje się w trakcie przeprowadzania sekcji, gdy zwłoki są
świeże, bo zmiany patologiczne są w nich widoczne wyraźnie, jak również materiał
biologiczny od nich pochodzący jest miarodajny. w zwłokach zgniłych obraz zmian ulega
zatarciu, staje się mało czytelny. Zwłoki zgniłe należy jednak poddać oględzinom, gdyż
niekiedy możliwe jest ustalenie przyczyny śmierci. Wszystkie zmiany patologiczne powinny
być zabezpieczone do dalszych badań, tzw. badań dodatkowych. w razie podejrzenia
kłusownictwa, szczątki powinny być przebadane wykrywaczem metalu, a ew. wykryte
pociski lub ich fragmenty powinny zostać zabezpieczone.
Do badań histopatologicznych tkanki należy utrwalać w 4% formalinie w temperaturze
pokojowej. Istotne jest przy tym, aby utrwalacz możliwie szybko przeniknął w głąb tkanki.
Dzieje się tak wówczas, gdy wycinki tkanek i narządów nie są zbyt duże (np. 1 cm x 1 cm x 1
cm), a stosunek ich objętości do objętości utrwalacza wynosi 1:10. Duże fragmenty nie
ulegają szybkiemu przepojeniu utrwalaczem, a w głębi tkanki procesy autolizy toczą się
nieprzerwanie, powodując zmianę wyglądu komórek (zatarcie ich struktury). Utrwalanie
powinno być przeprowadzone w szczelnym, nietłukącym się pojemniku. Należy przy tym
zadbać, aby otwór pojemnika był na tyle szeroki, by wycinki można było do niego swobodnie
wkładać. Wycinki włożone „na siłę” przez wąski otwór, po utrwaleniu sztywnieją i pęcznieją,
co uniemożliwia ich swobodne wyjęcie z pojemnika.
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Do badań mikrobiologicznych próbki narządów powinny być pobrane podczas sekcji od
zwierząt świeżo padłych lub poddanych eutanazji. Miejsca, z których pobierane są próby nie
mogą być uprzednio odkażone, a jeżeli są zabrudzone, to można je obmyć czystą wodą.
Użycie łagodnych środków do dezynfekcji, czy nawet detergentu może spowodować zabicie
czynników zakaźnych i być przyczyną fałszywie ujemnych wyników badania. Próbki należy
pobierać czystymi (sterylnymi) narzędziami. do badań laboratoryjnych pobiera się krew
lub/oraz wycinki: śledziony, węzłów chłonnych, szpiku kostnego oraz innych zmienionych
narządów i tkanek.
Zarówno analiza wyników, jak i ich interpretacja należy do lekarza weterynarii opiekującego
się stadem żubrów. Jedynie on, znając kondycję tych zwierząt i uwarunkowania
środowiskowe, jest w stanie ustalić, na ile wyniki odnoszące się do poszczególnych
osobników, mogą rzutować na sytuację epizootyczną populacji. w odniesieniu do chorób
wywoływanych przez czynniki warunkowo chorobotwórcze, rozprzestrzenienie choroby na
inne zwierzęta jest mało prawdopodobne. w innych przypadkach, gdy choroba wywoływana
jest przez bezwarunkowe patogeny, zachorowanie jednego żubra, zagraża zachorowaniem
innych.

4.5. Monitoring genetyczny populacji, ocena struktury genetycznej, przestrzennej
zmienności, cele i potrzeby wzbogacania, ocena dotychczasowych dowozów,
możliwości oceny skuteczności dowozu, potrzeby na przyszłość
Wśród żubrów w niewoli kojarzenie się osobników podlega ścisłej kontroli, tak więc istnieje
pełna wiedza na temat pochodzenia cieląt, tak ze strony ojca jak i matki. Osobniki takie
podlegają rejestracji w księdze rodowodowej, więc ustalenie ich pokrewieństwa z innymi
żubrami jest czynnością rutynową. Uzyskanie takiej wiedzy odnośnie zwierząt w stadach
wolnościowych jest oczywiście niemożliwe. Pomocne mogą być tu tylko techniki genetyki
molekularnej. Dzięki takim analizom możemy np. określić poziom zmienności genetycznej
w danej populacji. Badania te mogą być przeprowadzone z użyciem niemal dowolnej tkanki,
dlatego też próby tkankowe (krew, tkanki miękkie, zęby lub fragment kości) powinny być
pobierane z wszystkich martwych lub czasowo usypianych żubrów. w ten sposób, możemy
jednak monitorować jedynie bardzo niewielką część populacji. Stały monitoring, w dodatku
nieinwazyjny można prowadzić na bazie odnajdywanych w terenie tzw. prób włosowych
(włosy wraz z cebulkami pozostawiane przez żubry np. podczas czochrania się o drzewa czy
pniaki). Metodą, która daje najlepsze rezultaty, jest odszukiwanie w zimie wytopionych
w śniegu miejsc gdzie żubry odpoczywały lub spędzały noc i pobieranie tam włosów
wmarzniętych w zlodowaciały śnieg. Daje to gwarancję, że dana próbka pochodzi od jednego
osobnika, niska temperatura zapewnia jej dobrą konserwację, a oznaczenie miejsca pobrania
próby przy użyciu GPS pozwala na przyporządkowanie lokalizacji poszczególnych
zidentyfikowanych osobników do konkretnych koordynatów geograficznych.
Ogółem w latach 2011-13 zebrano 183 próby z terenu bytowania stada bieszczadzkiego,
w tym większość prób włosowych zbieranych z legowisk zimowych. Udało się wyizolować
DNA o wystarczającej jakości ze 129 prób, przy czym dla celów oceny polimorfizmu loci
DRB3 uzyskano właściwej jakości DNA tylko z tkanek i krwi dla 35 osobników. Wyniki
kilkunastu loci mikrosatelitarnych wskazują na różnice między stadem bieszczadzkim a
przywiezionymi zwierzętami (Tabl. 21). Analiza tych różnic będzie kontynuowana.
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Uzyskane wyniki analizy polimorfizmu eksonu 2 genu DRB3 wskazują na niską zmienność
genetyczną populacji bieszczadzkiej, co jest charakterystyczne dla gatunku. Zaobserwowane
wzory restrykcyjne odpowiadają identyfikowanym wcześniej u żubrów. Stwierdzono pewne
różnice między stadem bieszczadzkim a grupą żubrów przywiezionych. w grupie
sprowadzonych w Bieszczady po trawieniu restryktazą RsaI wzór s pojawiał się najczęściej
(0,375) a wzór g był drugim pod względem częstości występowania (0,250). Natomiast
w stadzie z Bieszczad wzór s odznaczał się najniższą frekwencją (0.071) zaś wzoru g nie
zaobserwowano. Różnice częstości przedstawiono na Ryc 28.
Zmienność genetyczna w populacji bieszczadzkiej jest niewielka, przy czym nastąpiła
izolacja poszczególnych subpopulacji. Stwierdzono również różnice w strukturze genetycznej
populacji bieszczadzkiej i osobników przywiezionych, co potwierdza celowość przywozu.
Monitoring będzie kontynuowany, aby zweryfikować przy pomocy analiz DNA szanse
uczestniczenia w tworzeniu następnych pokoleń przez osobniki przywiezione. Monitoring
genetyczny musi być prowadzony co kilka lat, podstawowym źródłem materiału mogą być
próby włosowe pozyskiwane z legowisk zimowych.

średnia

INRA123

TGLA325

ILSTS034

HEL009

INRA035

MM012

ETH225

ETH03

TGLA053

TGLA122

INRA023

ETH10

EBMS44

SPS115

BM1818

BM2113

BM1824

AGLA293

Tabela 21. Podsumowanie analiz DNA - loci mikrosatelitarnych, na tle szarym osobniki
z Bieszczad, na tle białym osobniki przywiezione w ramach wzbogacania
genetycznego, czcionką wytłuszczoną zaznaczono loci różniące się znacząco

Frekwencja alleli
A

0,46 0,50 0,04 0,47 0,19 0,02 0,17 0,97 0,58 0,31 0,38 0,06 0,55 0,75 0,24 0,86 0,33 0,41

B

0,54 0,50 0,96 0,53 0,41 0,97 0,46 0,03 0,42 0,69 0,21 0,94 0,45 0,25 0,51 0,14 0,25 0,45

C

0,40 0,00 0,38

0,40

0,19

D

0,43 0,14

0,06

A

0,36 0,46

0,46

0,07 0,36

0,07 0,21

0,46 0,61 0,25 0,11

B

0,64 0,54

0,54

0,93 0,14

0,93 0,79

0,39 0,39 0,46 0,71

C

0,00 0,50

0,04

D

0,29 0,18

0,11

Liczba alleli
Obserwowana

Efektywna

2

2

2

2

2

2
2

3

3

3

3

3

2

2

2

3

2

2

2

2

2

4

2

3

3

2,44

4

2

3

3

2,55

1,99 2,00 1,09 1,99 2,75 1,06 2,65 1,06 1,95 1,74 2,81 1,12 1,98 1,60 2,79 1,33 2,86 2,55

1,96

1,85 1,99

1,93

1,99

1,15 2,51

1,15 1,51

2,61 1,91 2,78 1,81

Heterozygotyczność
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0,52 0,40 0,08 0,44 0,62 0,08 0,58 0,06 0,68 0,18 0,63 0,10 0,50 0,45 0,33 0,20 0,56 0,59 0,389
Obserwowana 0,43 0,36

0,36

0,14 0,79

0,14 0,29

0,29 0,64 0,36 0,57 0,396

0,50 0,50 0,08 0,50 0,64 0,05 0,62 0,06 0,49 0,43 0,64 0,11 0,50 0,38 0,64 0,25 0,65 0,61 0,424
Oczewana

0,46 0,50

0,50

0,13 0,60

0,13 0,34

0,62 0,48 0,64 0,45 0,440

Ryc. 28. Różnica frekwencja wzorów restrykcyjnych eksonu 2 genu DRB3 uzyskanych po
trawieniu enzymem restrykcyjnym BstYI, HaeIII i RsaI wśród żubrów z populacji
bieszczadzkiej (szary kolor słupków) oraz przywiezionych w Bieszczady (białe
słupki).
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Od 2001 przywożono żubry w Bieszczady w celu poprawy genetycznej. Żubry były
przywożone przez ogrody zoologiczne (z Danii, Szwecji, Francji, Irlandii i Czech) oraz przez
Stowarzyszenie Miłośników Żubrów w ramach projektu finansowanego przez Wildlife
Conservation Society oraz przez SGGW w ramach projektu POIŚ „Ochrona ex situ żubra
Bison bonasus w Polsce”. Łącznie przywieziono 32 osobniki (Tabl. 22).
Różnice struktury genetycznej między populacją bieszczadzką a żubrami przywiezionymi
w ramach polepszania struktury genetycznej, potwierdzono również na podstawie analiz
rodowodów (Ryc. 29). Różnice te wskazują na właściwy wybór osobników wybranych dla
wzbogacenia populacji w Bieszczadach.
Tabela 22. Lista żubrów przywiezionych w Bieszczady w ramach poprawy struktury
genetycznej populacji.
numer

nazwa

płeć

hodowla

kraj

rok.ur 42 i 45 89 i 87

15,16
i 147

100
mt.
chr.Y
i inne DNA

9204 BOSSE

M Boras

SWE

1999

46,1 24,2

14,0

15,7

45

9235 BJIVA

F Ebeltoft

DAN

1999

80,3

1,8

5,5

0,0

9438 STOCK. DAVERON M Stockholm

SWE

2000

33,8 29,9

16,0

20,4

45

9448 BOLO

M Boras

SWE

2000

45,5 25,2

13,2

16,0

45

10018 PRESTO

M Praha

CZE

2003

30,7

8,4

18,9

29,6

45

10331 PRALINKA

F Praha

CZE

2004

20,3

7,8

17,9

29,0

89

10516 PRUDA

F Praha

CZE

2005

21,0

7,3

17,8

28,9

89

10127 EN 23

M Eriksberg

SWE

2004

46,2 24,7

13,3

15,8

45

10541 EN 28

M Eriksberg

SWE

2005

46,2 24,7

13,3

15,8

45

10231 FT-LOES

F Fota

IRL

2004

48,9 23,7

12,5

14,8

10232 FT-BO

M Fota

IRL

2004

44,5 25,6

13,4

16,5

10522 FT-LYNDA

F Fota

IRL

2005

48,9 23,7

12,5

14,8

89

10763 FT-EVELIJN

F Fota

IRL

2006

44,5 25,6

13,4

16,5

89

10662 VALBALLA

F Vahrendorf

GER

2006

31,3

8,0

11,9

1,9

89

10663 VAMPIR

M Vahrendorf

GER

2006

30,9 11,1

10,5

3,8

45

11449 XARIUS

M Karlsruhe

GER

2009

35,7 22,1

14,6

16,3

100

11735 XADJO

M Karlsruhe

GER

2010

32,6 22,0

12,8

26,3

100

11525 PRGA II

F Praha

CZE

2009

17,2 10,9

8,5

13,3

11526 PRYCNA

M Praha

CZE

2009

38,9 19,0

11,9

17,8

11527 PRINCEZNA II

F Praha

CZE

2009

29,2 17,9

10,8

17,1

89

11580 UROA

F Bern

SWI

2009

41,3 22,0

16,1

20,5

89

11793 URKAN

M Bern

SWI

2010

39,4 19,9

16,8

22,4

11588 TJLLI

F Goldau

SWI

2009

27,0 14,5

20,8

34,6

42

89
45

45

45
89
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11461 CH...

F Thoiry

FRA

2009

37,9 17,5

12,9

16,1

16

11803 CH...

F Thoiry

FRA

2010

27,4 11,3

15,4

20,8

42

11804 CH...

M Thoiry

FRA

2010

37,9 17,5

12,9

16,1

45

12090 JONAS

M Bielefeld

GER

2011

23,4 14,5

19,1

24,2

45

11502 SPYRIDON

M Springe

GER

2009

29,8 17,0

12,5

15,7

15

11667 EGGEHEROLD

M Hardehausen GER

2009

29,2 15,4

15,8

25,6

100

11698 KIMI

M Kiel

GER

2010

31,9 10,5

7,4

6,4

45

12018 ORIKANA

F Chemnitz

GER

2011

35,4 16,7

10,8

15,1

12019 ORIGUSU

M Chemnitz

GER

2011

33,9 14,6

10,3

13,0

89
45

Ryc. 29. Średni udział założycieli w obydwu częściach stada w Bieszczadach oraz u żubrów
dowiezionych w ramach poprawy struktury genetycznej.
Innym aspektem monitoringu była ocena podobieństwa genetycznego w powiązaniu
z lokalizacją zebranych prób na podstawie 11 loci mikrosatelitarnych. Liczba identycznych
alleli decydowała o zakwalifikowaniu badanych osobników do jednej grupy. z badanej
populacji 128 osobników wyodrębniono 10 „rodzin” (liczących od 7 do 15 osobników)
połączone w 4 grupy jako jednostki nadrzędne skupiające zarówno rodziny jaki i klany (Ryc.
30). Podział na zbyt dużą liczbę jednostek (rodzin) nie pozwala zinterpretować podobieństwa,
ale podział na cztery grupy wskazuje na większe podobieństwo genetyczne w obrębie
oddzielonych stad żubrów w stosunku do całej populacji. Jest to najprawdopodobniej
wynikiem dryfu genetycznego właściwego dla małych populacji izolowanych od siebie.
W efekcie dryfu, cała populacja ma zachowaną zmienność, ale poszczególne subpopulacje są
mniej zróżnicowane w swoim obrębie, natomiast zróżnicowanie jest wyższe w porównaniu
z innymi subpopulacjami.

55

Ryc. 30. Rozmieszczenie „rodzin” żubrów w Bieszczadach zidentyfikowanych na podstawie
oceny podobieństwa genetycznego.
Monitoring genetyczny bieszczadzkiej populacji żubra musi być kontynuowany, aby
stwierdzić skutki dotychczasowych przywozów i aby właściwie zaplanować ewentualne
kolejne przywozy zwierząt.

4.6. Dokarmianie zimowe (cele, lokalizacja, zasady, relacje z dokarmianiem
zwierzyny)
Najważniejszym elementem decydującym o atrakcyjności danego obszaru dla żubrów, są
dobrej jakości pastwiska (polany, łąki śródleśne czy halizny). Pastwiska dla żubrów powinny
być utrzymane w dobrej kulturze, w zależności od potrzeb odkwaszane (wapnowane),
w przypadku stwierdzenia zubożenia składu gatunkowego podsiewane odpowiednimi
mieszankami. Bardzo ważnym zabiegiem, jest koszenie takich enklaw śródleśnych, co
z jednej strony pozwala zgromadzić na miejscu zapasy siana na zimę, a z drugiej przedłuża
znacznie okres, kiedy żubry będą korzystać tam z naturalnej paszy. Zalecane jest w tym
przypadku wczesne koszenie, na przełomie czerwca i lipca.
Z uwagi na stosunkowo łatwą dostępność wysoko jakościowego pokarmu naturalnego, jakim
są zimozielone liście jeżyny, żubry bieszczadzkie generalnie nie wymagają dokarmiania
zimowego. Niemniej, dokarmianie może być celowe w wypadkach konieczności
zastosowania zabiegów pozwalających na wpływanie na rozmieszczenie przestrzenne
populacji żubra lub jak w nadleśnictwie Baligród może być czynnikiem sprzyjającym
ograniczeniu szkód w drzewostanach.

56

Elementem przeciwdziałania niepożądanym wędrówkom żubrów poza obręb lasu może być
zakładanie tzw. poletek karmowych, które niejako odciągają żubry od atrakcyjnej paszy na
polach. Mogą być one np. obsadzane topinamburem, obsiane owsem, gryką czy też
gatunkami zimozielonymi (np. rzepik, rzepa ścierniskowa). Są one zakładane w pewnej
odległości od brzegu lasu, często w okolicy paśników i lizawek. Korzystnymi zabiegami jest
też przelegiwanie powierzchni zrębowych (np. na okres 2-3 lat), oraz wykładanie drzew
do spałowania (np. osiki) podczas wykonywania zabiegów gospodarczych.
W wielu przypadkach, niezbędne jest jednak rozważenie wykładania atrakcyjnej karmy, jako
dodatkowy czynnik zatrzymujący żubry w obrębie lasu. Dokarmianie nie powinno być
scentralizowane, a w zależności od liczebności populacji prowadzone jednocześnie w kilku
lub kilkunastu paśnikach oddalonych od siebie na co najmniej kilkaset metrów. Paśniki
powinny być zlokalizowane w miejscu dającym zwierzętom osłonę przed wiatrem
i zabezpieczonym przed niepokojeniem przez ludzi.
Działania takie powinny być wykonywane na stałych ciągach migracyjnych żubrów,
prowadzących w kierunku potencjalnie konfliktogennym. w obecnej chwili lokalizacja takich
ciągów jest dopiero wstępnie rozeznana. Istnieje potrzeba dokładnej ich identyfikacji
i kategoryzacji pod kątem szacunkowej liczby przemieszczających się tamtędy zwierząt,
terminu przemieszczeń oraz charakteru potencjalnego konfliktu (uprawy rolne, osiedla,
infrastruktura turystyczna, ruchliwe szlaki komunikacyjne, zagrożenia poza granicą
państwową itp.).
Żubry dokarmiane być mogą: sianem, sianokiszonką, burakami pastewnymi, marchwią,
kapustą pastewną, a także gniecionym owsem, czy granulatem z dodatkiem kory.
Kolejnym koniecznym elementem są lizawki. Umocowane być one powinny na wysokości co
najmniej 0,5 m nad powierzchnią gruntu, tak aby zapewnić do nich dostęp niezależnie od
pokrywy śniegu, najlepiej na odziomkach lub rozwidlonych pniach, tak by umożliwić
zwierzętom zarówno bezpośrednie korzystanie z soli jak i żucie przesyconego nią drewna.
Stosować tu można albo standardowe kostki wytwarzane dla bydła albo też sól kamienną
w bryłach. Ostatnio podejmowane są próby zastosowania lizawek solnych wzbogaconych o
naturalne wyciągi roślinne mające na celu poprawę odporności zwierzyny.
Obecny zakres czynności w zakresie dokarmiania żubrów w Bieszczadach przedstawiony
został w podziale na nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Baligród:
Nadleśnictwo to posiada obecnie 17 punktów dokarmiania żubrów (w tym 2 magazyny
paszowe) (Tabl.23.). Żubry są dokarmiane w okresie zimowym, zazwyczaj od grudnia
do marca.
Rocznie (dane za lata 2011-2013), wykładane jest dla żubrów 47 ton karmy w tym:
 buraki cukrowe – 35 ton,
 kukurydza – 4 tony,
 siano – 4 tony,
 sól lizawkowa – 4 tony.
W 2014 r. dodatkowo wyłożono tu 10 ton granulatu dla żubrów.
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Ponadto żubry w wielu innych miejscach korzystają z karmy wykładanej dla jeleni.
Łączna powierzchnia poletek łowieckich to 21,4 ha (w tym OHZ i obwody dzierżawione 207,
208, 209, 210 dla których nadleśnictwo zatwierdza roczny plan łowiecki).
Tabela 23. Lokalizacja miejsc dokarmiania żubrów w Nadleśnictwie Baligród
Leśnictwo

Oddział

Czarne

144, 144A, 203Aa-magazyn

Jabłonki

82, 85, 78

Kalnica

194,

Karolów

183, 167

Kołonice

154, 156, 157 - magazyn, 159,
172, przy 161, przy 158

Roztoki

90, 91B,

Rajskie

54A,

Nadleśnictwo Cisna:
Nadleśnictwo nie prowadzi dokarmiania żubrów, natomiast często obserwowany jest fakt, że
żubry korzystają z karmy wykładanej dla jeleni.
Łączna powierzchnia poletek łowieckich dostępnych także dla żubrów wynosi 17,9 ha.
Nadleśnictwo Komańcza:
Nadleśnictwo prowadzi dokarmianie żubrów w sześciu punktach, są to: Leśnictwo Mików –
oddz. 68, Leśnictwo Smolnik – oddz. 46 i 51,Leśnictwo Maniów – oddz. 24 i 35, Leśnictwo
Wola Michowa – oddz. 104. Okres wykładania karmy – każdorazowo w miesiącach grudzieńmarzec.
Łącznie (dane za lata 2011-2013) wyłożone zostało dla żubrów 107 ton karmy (średnio 37,7 t
rocznie) w tym:
 kukurydza – 21 t
 buraki cukrowe – 24 t
 mieszanka zbożowa – 6 t
 sianokiszonka – 16 t
 granulat – 40 t
 sól lizawkowa – 2 t.

58

Nadleśnictwo Lesko:
Nadleśnictwo prowadzi dokarmianie żubrów w jednym punkcie - leśnictwo Średnie Wielkie
oddz. 84b, obwód łowiecki „204 pk”. w sezonie zimowym 2013/14 wyłożono tam około 1000
kg peletu, ok.500 kg buraków cukrowych, oraz ok. 1500 kg sianokiszonki.
Nadleśnictwo Lutowiska:
Dokarmianie żubrów odbywa się w sezonie zimowym, w zależności od aktualnych warunków
od października/listopada do przełomu marca/kwietnia. Częstotliwość wykładania karmy
uzależniona jest od warunków pogodowych oraz od tempa pobierania karmy przez żubry.
Wykładana jest następująca karma:
 baloty z sianokiszonką 65 t rocznie (140 szt.)
 buraki półcukrowe 40 – 60 t rocznie
 kukurydza 15 t rocznie
 granulat przyczyniający się do obniżenia szkód w drzewostanach 15 t rocznie
 sól 1 – 2 t rocznie
Żubry dokarmiane są w następujących miejscach:
 Leśnictwo Rosochate, oddziały: 70 d, 72 b, 74 l, 102 c
 Leśnictwo Skorodne, oddział 75 Dpx
 Leśnictwo Polana, oddział 103 b
 Leśnictwo Paniszczew, oddział 81 Ab
 Leśnictwo Sękowiec, oddziały 159 h, 152 f, 155 Ab
 Leśnictwo Tworylczyk, oddziały 115 a, 108 r
 Leśnitwo Hulskie, oddział 96 l
Paśniki zlokalizowane są w:
 Leśnictwo Polana, oddział 103 b
 Leśnictwo Skorodne, oddział 75 Dpx
 Leśnictwo Paniszczew, oddział 81 Ab
 Leśnictwo Tworylczyk, oddział 115 a
Nadleśnictwo Stuposiany:
Dokarmianie żubrów prowadzono tu w dwóch leśnictwach: Sokoliki i Tarnawa. Wyłożona
pasza obejmowała stogi z sianem, 10 t buraków i 5 t kukurydzy. Łączna powierzchnia poletek
łowieckich w nadleśnictwie to 65,75 ha.
Generalnie podkreslić należy, że oprócz przeznaczonej dla nich karmy, żubry mają swobodny
dostep do punktów dokarmiania przygotowanych dla jeleniowatych czy dzików. Oczywiście
relacja ta działa również w drugą stronę, gdyż niemożliwe jest rozdzielenie dostarczanej
do lasu karmy osobno dla poszczególnych gatunków zwierzyny. Lokalizacja punktów
dokarmiania jak i terminy dostarczania atrakcyjnej karmy powinny być skoordynowane
z przeciwdziałaniem migracji żubrów w kierunkach niepożądanych, a więc przede wszystkim
na północ w nadleśnictwie Lesko, na północ w w Nadleśnictwie Lutowiska i na wschód
w Nadleśnictwie Stuposiany. w tym celu powinny być określone główne ciągi migracyjne
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żubrów oraz ustalona intensywność oraz sposób dokarmiania (karma wykładana, poletka
łowieckie, poprawa jakości dostepnych pastwisk).

4.7. Zagospodarowanie naturalnych pastwisk
Jest to bardzo ważny element poprawy siedlisk w obrębie areałów żubrów, z jednej strony
wydatnie podnoszący ich pojemność wyżywieniową dla tego gatunku a więc przyczyniający
się do obniżenia presji na drzewostany, a z drugiej strony – sprzyjający zatrzymaniu żubrów
w rejonie ich ostoi, czyli przeciwdziałający niepożądanym wędrówkom. Szczególnie cenne
pod tym względem są niewielkie łączki otoczone lasem, gdzie żubry mogą paść się niebędąc
niepokojone. Wykaszanie naturalnych pastwisk, łąk czy halizn może też umożliwić
przygotowanie na miejscu siana na okres zimowy, które w stogu lub brogu będzie łatwo
dostępne także dla jeleniowatych.
Z uwagi na panujące w Bieszczadach warunki klimatyczne, zwykle uzyskiwany jest tu jeden
pokos rocznie. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest wczesne wykaszanie (przełom
czerwca/lipca), które sprzyja uzyskaniu siana o bardzo wysokiej jakości i stwarza bardzo
dobre warunki do wypasu tak żubrom jak i jeleniowatym przez co najmniej kolejne dwa
miesiące. Z kolei późne koszenia (druga połowa sierpnia) pozwalają na utrzymanie dobrych
warunków pastwiskowych aż do przymrozków. Dlatego też decyzja odnośnie terminu koszeń
powinna być podejmowana lokalnie, przy znajomości konkretnych warunków glebowohydrologicznych i przy uwzględnieniu potrzeb zabezpieczenia paszy na dokarmianie zimowe.
Aktualne możliwości
nadleśnictwach:

utrzymania

terenów

pastwiskowych

w poszczególnych

Nadleśnictwo Baligród:
Powierzchnia koszona łąk przyleśnych i śródleśnych wynosi w nadleśnictwie 77,65 ha.
Nadleśnictwo Cisna:
Powierzchnia koszona łąk przyleśnych i śródleśnych wynosi w nadleśnictwie 81,89 ha.
Nadleśnictwo Komańcza:
Grunty rolne – razem: 341,89 ha, w tym: dzierżawy i deputaty – 190,03 ha.
Koszone i uprawiane przez nadleśnictwo – 23,93 ha
Nadleśnictwo Lesko:
Powierzchnia łąk przyleśnych i śródleśnych wynosi w nadleśnictwie ok. 300 ha, z czego
koszone jest ok. 200ha.
Nadleśnictwo Lutowiska:
Koszone powierzchnie 352 ha, przeznaczone na cele gospodarki łowieckiej 283,21 oraz
dzierżawione 47,34 ha.
Nadleśnictwo Stuposiany:
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Powierzchnia koszona łąk przyleśnych i śródleśnych wynosi w nadleśnictwie 116,12 ha.
Generalnie w odniesieniu do terenów pastwiskowych wszystkich nadleśnictw należy dążyć co
najmniej do utrzymania obecnej powierzchni koszonej łąk śródleśnych i przyleśnych.

4.8. Szkody w drzewostanach i uprawach rolnych
Szkody w drzewostanach będące efektem żerowania lub przemieszczania się żubrów dotyczą:
spałowania, zgryzania oraz wyłamywania lub tratowania młodych drzew. W dużej mierze jest
to skutek naturalnego żerowania na gatunkach drzewiastych i tutaj zaznaczyć trzeba, że
z uwagi na kompozycję swojej diety pokarmowej składającej się głównie z jedno
i dwuliściennych roślin występujących w runie leśnym lub na terenach otwartych, żubry
nawet przy swoim dużym jednostkowym zapotrzebowaniu na pokarm nie powodują tak
dotkliwych szkód jak jeleniowate. Intensywność zgryzania i spałowania w przypadku żubrów
zależy też od szeregu dodatkowych czynników jak: dostępność zielnej bazy pokarmowej (np.
w wypadku dużych opadów śniegu), sąsiedztwo punktów dokarmiania (wydatnie
zwiększające nasilenie spałowania), skład karmy wykładanej zimą (często stymulujący
pobieranie kory np. przy dużym udziale karmy soczystej), wreszcie charakter gospodarki
leśnej (obecność zrębów zupełnych, skład gatunkowy nasadzeń). Zdarzają się również
przypadki niszczenia ogrodzeń upraw leśnych.
Ponieważ często odróżnienie śladów żerowania żubrów od śladów pozostawionych przez
jelenia na gatunkach drzewiastych jest problematyczne, określenie udziału poszczególnych
gatunków oraz części roślin (pędy, kora) było możliwe tylko w warunkach ciągłej pokrywy
śnieżnej. Badania składu pokarmu żubrów w Bieszczadach w okresie z pokrywą śnieżną
prowadzone były metodą tropień oraz rejestracji i pomiarów wszelkich napotkanych świeżych
(powstałych podczas ostatniego przejścia zwierząt) śladów żerowania. Warunkiem
przeprowadzenia tropień była ciągłość pokrywy śnieżnej oraz jej grubość zapewniająca
pokrycie roślin runa, co umożliwiało określenie powierzchni żerowiska żubrów. Do badań
kwalifikowano wyłącznie trasy gdzie trop był świeży i czytelny, a szacowana liczba zwierząt
w grupie na tyle niska, aby możliwe było zidentyfikowanie i pomiar wszystkich śladów
żerowania.
[%]

[%]
100%

udział w diecie

80%
runo
60%

rośliny drzewiaste

40%
20%
0%
sezon 2011/12

sezon 2012/13

cały okres badań
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Ryc. 31. Udział roślin runa oraz gatunków drzewiastych w suchej masie naturalnego pokarmu
pobranego przez żubry przy ciągłej pokrywie śniegu (wg. Baraniewicz 2013).
Udział gatunków drzewiastych w diecie żubrów był wysoko, dodatnio skorelowany
z grubością pokrywy śnieżnej. w okresie z pokrywą śnieżną, pokarm pochodzący z drzew
i krzewów stanowił średnio niemal połowę (46,8%) żeru pobieranego przez żubry, przy czym
w sezonie z niższą średnią grubością pokrywy śnieżnej (2012/13) udział ten wyniósł 34,3%, a
w sezonie z grubszą pokrywą śnieżną (2011/12) 57,5% (Ryc. 31). Istotnym jest fakt, że żubry
z racji swoich rozmiarów, lepiej niż jeleniowate radzą sobie z pokonywaniem zamarzniętej
skorupy na powierzchni śniegu. Stwierdzono, że w okresie zalegania grubej pokrywy
śnieżnej, z żerowisk opuszczonych przez żubry, a także z wydeptanych przez nie ścieżek
często korzystały np. sarny. Żer pochodzący z gatunków drzewiastych pobierany był przez
żubry głównie w drodze spałowania (86,3%), a także ogryzania (12,6%) i zgryzania ( 1,1%).
w trakcie dwóch sezonów badań, zarejestrowano żerowanie żubrów na 14 gatunkach drzew
i 9 gatunkach krzewów. W pokarmie pochodzącym z drzew i krzewów, stanowiącym sumę
żeru pobranego w drodze spałowania, zgryzania i ogryzania, zdecydowanie dominował jesion
wyniosły (39,5%), a na kolejnych miejscach znalazły się: jodła pospolita (22,9%), wierzba
iwa (9,9%) i wierzba szara (7,6%). Pozostałe gatunki stanowiły razem 20,1%, przy czym
udział żadnego z nich z osobna nie przekraczał 5,0%. Żubry zgryzały pędy 4 gatunków drzew
oraz 6 gatunków krzewów, jednak aż 78,5% tego pokarmu stanowił jeden gatunek - jodła.
Znaczny był również udział jesionu (14,2%), a pozostałe gatunki stanowiły łącznie 7,3%.
Żubry spałowały drzewa o pierśnicy od 2cm do 35cm, jednak najczęściej były to okazy o
grubości od kilku do kilkunastu centymetrów. Wartości te były różne w zależności od
gatunku drzewa, przy czym w największym zakresie grubości spałowany był jesion wyniosły
W okresie zimowym, drzewostanami preferowanymi przez żubry w Bieszczadach były przede
wszystkim sośniny na gruntach porolnych, które były użytkowane ponad trzykrotnie częściej
niż wynikałoby to z ich udziału powierzchniowego. Biorąc pod uwagę, że znaczna część
przedplonowych drzewostanów sosnowych w Bieszczadach znajduje się obecnie w klasie
odnowienia, na powierzchniach tych dominują młode pokolenia drzew, stanowiące element
potencjalnej bazy żerowej. Wysoka preferencja sośnin jest jednak przede wszystkim związana
z występującą tam bujną warstwą runa a zwłaszcza obfitością jeżyny.
W wyniku żerowania, zwłaszcza przy utrudnionym dostępie do roślin runa, żubry mogą więc
powodować uszkodzenia zarówno gatunków istotnych gospodarczo, jak też domieszek
uszlachetniających, czy pomocniczych. Niemniej, spośród gatunków drzewiastych o dużym
znaczeniu dla żubrów, tylko jodła pospolita jest gatunkiem lasotwórczym, natomiast jesion
wyniosły, poza bardzo nielicznymi drzewostanami, jest jedynie gatunkiem domieszkowym.
Tropienie żubrów mających dostęp do wykładanej karmy, przy ekstremalnie grubej, 90
centymetrowej, pokrywie śnieżnej wykazało, że pomimo dokarmiania żubry nadal silnie
spałowały drzewa w otaczających drzewostanach, co mogło być związane z wcześniejszym
żerowaniem na karmie soczystej w postaci buraków lub też stresem wywołanym
odbywającym się nieopodal pozyskaniem drewna.
W sezonie wegetacyjnym lub przy braku ciągłej pokrywy śniegu, podstawą pożywienia
żubrów są rośliny runa, głównie trawy, turzyce i zioła stanowiące od 67% do 95,2% ich diety,
natomiast żer pochodzący z gatunków drzewiastych stanowi jedynie jej uzupełnienie.
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O istotnych gospodarczo szkodach w drzewostanach, można mówić jednak dopiero wtedy,
gdy uniemożliwiają one przejście odpowiedniej liczby dobrze ukształtowanych
i równomiernie rozmieszczonych drzew do kolejnej fazy rozwojowej. Nieliczna
w porównaniu z innymi kopytnymi populacja żubrów w Bieszczadach nie wyrządza jak dotąd
aż tak uciążliwych szkód i w skali całego areału zajmowanego przez ten gatunek,
przypisywane mu szkody kształtują się na poziomie gospodarczo znośnym. z doświadczeń
Nadleśnictwa Baligród wynika jednak, że lokalnie, w obrębie zimowych ostoi żubrów
hodowla jesionu jest niemożliwa właśnie z powodu wyrządzanych szkód przez ten gatunek.
Mając na uwadze ochronę młodych drzewostanów, należałoby przewidzieć w składzie
gatunkowym odnowień, a w szczególności przebudowywanych sośnin przedplonowych,
pewien udział chętnie zjadanych przez żubry, a jednocześnie nieistotnych z gospodarczego
punktu widzenia gatunków (np. topoli osiki, wierzby iwy) mogących pełnić rolę roślin
buforowych, częściowo zapobiegających żerowaniu na gatunkach cenniejszych. W przypadku
wystąpienia głębokiej pokrywy śnieżnej kora oraz gałęzie udostępnione poprzez
interwencyjne ścięcie pojedynczych drzew atrakcyjnych gatunków, mogą w znacznym
stopniu zaspokoić zapotrzebowanie żubrów na ten rodzaj pokarmu. W drzewostanach
jodłowych i jesionowych znajdujących się w miejscach koncentracji żubrów, przesunięcie
cięć pielęgnacyjnych na okres zimowy, połączone z okresowym pozostawianiem drzew
w lesie również może przynieść analogiczny skutek.
Oprócz żerowania, do szkód wyrządzanych (choć niezbyt często) przez żubry zaliczyć można
również wyłamywanie i tratowanie drzewek, a także wylegiwanie oraz wydeptywanie
sadzonek.

Aktualnie rejestrowany poziom szkód wyrządzanych przez żubry w drzewostanach:
Tabela 24. Szkody wyrządzane przez żubry w drzewostanach - Nadleśnictwo Baligród:
Szkody od żubrów
Uszkodzenie gatunków głównych (głównie
zgryzanie i spałowanie) (ha)
do 20 %

21-50%

Razem (ha)

pow. 50%

17,18

17,18

135,85

36,48

0

172,33

x

21-40%

pow.40%

x

5

6,32

11,32

0

1,5

1,5

1,1

0

1,1

W tym nadleśnictwie, powierzchnię rejonów stałego bytowania żubra i zwierzyny płowej, o
dużym nasileniu szkód w uprawach i młodnikach ocenia się na ok. 806 ha.
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Tabela 25. Szkody wyrządzane przez żubry w drzewostanach - Nadleśnictwo Cisna:

Szkody od żubrów
Uszkodzenie gatunków głównych (głównie
zgryzanie i spałowanie) (ha)
do 20 %

21-50%

Razem (ha)

pow. 50%

3,0

3,8

0

0

0

0

x

21-40%

pow.40%

x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabela 26. Szkody wyrządzane przez żubry w drzewostanach - Nadleśnictwo Komańcza:
Powierzchnia szkód
(ha)
21-40%
>40%

Stadium
rozwojowe
drzewostanu

Powierzchnia
uszkodzeń

Dominujący
rodzaj
uszkodzeń

Jesionowa

UPR

59,33

SPAŁOW

2,68

2,68

Jesionowa

UPR

24,67

ZG OG ZŁ

0,84

0,84

Mików

MŁOD

17,99

SPAŁOW

2,90

0,50

Mików

MŁOD

16,16

WYDEPT

5,00

5,00

Mików

MŁOD

1,13

ZG OG ZŁ

0,50

0,50

Balnica

DSTAN

86,84

SPAŁOW

8,60

8,60

Balnica

MŁOD

49,61

SPAŁOW

4,75

4,75

Balnica

MŁOD

1,59

ZG OG ZŁ

0,36

0,37

Maniów

MŁOD

89,52

SPAŁOW

3,70

3,70

Maniów

UPR

76,69

WYDEPT

0,90

0,90

Maniów

UPR

11,16

ZG OG ZŁ

0,05

0,05

24,78

6,37

Leśnictwo

Ogółem

434,69

Tabela 27. Szkody wyrządzane przez żubry w drzewostanach - Nadleśnictwo Lesko:
Młodniki

Uprawy

Gatunek powodujący
szkodę

21-40%

pow.40%

21-40%

pow.40%

Żubr

0

0

29,00

0
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Tabela 28. Szkody wyrządzane przez żubry w drzewostanach - Nadleśnictwo Lutowiska:

rok
2012
2013
2014

Uszkodzenie gatunków
głównych
21-40%
pow.40%
10,62
0
43,86*
19,38
16,42**
0

Uszkodzenie gatunków
domieszkowych
21-40%
pow.40%
0
0
0
0
0
0

* w tym 9,84 wydeptanie
** w tym 9,00 wydeptanie

Nadleśnictwo Stuposiany:
W drzewostanach nie notowano szkód powodowanych przez żubry.
Pojedyncze szkody w uprawach rolnych były notowane tylko w północnej części zasięgu
populacji (rejon Leska), a roczne kwoty odszkodowań mieściły się w zakresie kilkuset
złotych.

4.9. Inne rodzaje konfliktów związane z żubrami
Jak dotąd nie zarejestrowano na terenie Bieszczadów bezpośrednich konfliktów wywołanych
obecnością żubrów a dotyczących mieszkańców regionu lub turystów. Jedyne, zresztą bardzo
nieliczne przypadki pojawiania się zwierząt w bezpośredniej bliskości zabudowań czy dróg
publicznych, miały miejsce z udziałem osobników pochodzących z niewoli, w krótkim
okresie po ich uwolnieniu z zagrody aklimatyzacyjnej. w przyszłości należy zwracać uwagę
na skoordynowanie momentu wypuszczenia z zagrody z możliwością przyłączenia się
introdukowanych osobników do dzikiego stada. Zaobserwowano, że po zaakceptowaniu przez
dzikie stado, nawet oswojone osobniki dostosowują swój behawior do pozostałych członków
stada, utrzymując dystans wobec ludzi i pojazdów.

4.10. Znaczenie zagrody w Mucznem (stado hodowlane, możliwości, perspektywy)
Zagroda w Mucznem pełni rolę ekspozycyjną i edukacyjną, ale również przygotowującą
poprzez aklimatyzację odpowiednią stawkę osobników cennych genetycznie, sukcesywnie
dobieranych z różnych hodowli zamkniętych, w celu wzbogacenia puli genowej subpopulacji
wschodniej. Przewidziane są one do wypuszczenia w miejscu bytowania stada „Górny San”
wyeliminowanego z powodu gruźlicy.
Poniżej przedstawiono skład grupy w zagrodzie i potencjalne rozwiązania na przyszłość, tak
aby w zimą 2016/2017 roku gotowa była grupa do wypuszczenia.
Obecnie w zagrodzie przebywa 11 zwierząt, w tym samiec kryjący, sześć samic i urodzone
w latach 2012 i 2014 młode samce (Tabl. 29, 30).
Niestety do tej pory nie udało się odchować żeńskiego potomstwa, ale jego pojawienie się jest
jedynie kwestią czasu. Zwierzęta przebywające w zagrodzie cechuje korzystny udział genów
założycieli i mogą stanowić podstawę do tworzenia stada wolnościowego. Zwierzęta są
wyselekcjonowane w taki sposób, że samice reprezentują wszystkie linie żeńskie (16, 42, 89
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i 35) natomiast samiec jest męskim potomkiem Kaukasusa (założyciela podgatunku
kaukaskiego). Najstarsza samica ma obecnie 5 lat.
Tabela 29. Parametry genetyczne żubrów znajdujących się w roku 2014 w zagrodzie
aklimatyzacyjno-hodowlanej w Mucznem (Nadl. Stuposiany).
Podstawowe parametry
Numer

Nazwa

Płeć

wsp.
inbredu

% znanego
Linia
Linia
rodowodu mateczna ojcowska

11449

XARIUS

M

0,1557

0,97

100

11461

CH...

F

0,0982

0,84

16

11580

UROA

F

0,1451

1,00

89

11588

TJLLI

F

0,1538

0,97

89

11803

CH...

F

0,0517

0,75

42

12113

FABULA

F

0,1069

0,92

35

12114

FARFALLE

F

0,1228

0,93

35

12215

PUJAN

M

0,3996

0,98

45

12245

PULECH

M

0,3110

0,88

45

12276

PUKOM

M

12769

PU…

M

0,1333

0,91

100

Udział założycieli
Udział założycieli [%]
Numer

Nazwa

11449

45

42

XARIUS

19,0

11461

CH...

11580

89

87

16

15

147

100

96

95

35

46

16,7

12,6 9,5

7,3

7,3

0,0

8,1

6,5

4,1

4,1

1,7

21,4

16,5

10,4 7,1

6,3

5,6

1,0

5,4

4,5

2,7

2,7

0,9

UROA

23,3

18,0

12,7 9,3

8,1

7,7

0,3

6,6

7,1

3,7

2,9

0,2

11588

TJLLI

15,0

12,0

8,4

6,0 10,4

10,4

0,0

12,2

7,7

5,1

7,1

2,5

11803

CH...

15,9

11,5

6,7

4,6

7,8

7,3

0,3

7,0

5,3

3,5

3,5

1,7

12113

FABULA

15,7

13,2

10,1 6,6

9,2

8,9

0,8

9,4

6,9

4,3

5,1

1,8

12114

FARFALLE 17,8 15,1 10,9 7,4

8,3

8,0

0,8

8,3

6,5

4,0

4,3

1,6

12215

PUJAN

14,7

11,8

9,3

6,5 10,9

10,9

0,0

12,0

8,3

5,1

6,9

1,9

12245

PULECH

17,0

13,9

9,9

6,7

8,1

7,7

0,4

8,0

6,0

3,9

4,1

1,7

12276

PUKOM

12769

PU…

20,2

16,6

11,5 8,3

6,8

6,4

0,5

6,7

5,5

3,4

3,4

1,3
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Tabela. 30. Hipotetyczne współczynniki inbredu w efekcie kojarzenia samców i samic
z zagrody w Mucznem
Nr i nazwa samic
i samców

11449

12215

12245

12769

XARIUS

PUJAN

PULECH

PU…

11461

CH...

0,1333

0,1096

0,2618

0,3412

11580

UROA

0,1499

0,1775

0,1230

0,1402

11588

TJLLI

0,1329

0,4883

0,1263

0,1215

11803

CH...

0,1030

0,1018

0,4184

0,1462

12113

FABULA

0,1319

0,1347

0,1297

0,1265

12114

FARFALLE

0,1393

0,1452

0,1359

0,1344

Czerwonym kolorem zaznaczono wysokie wartości świadczące o bliskim spokrewnieniu samca i samicy

Zagroda w Mucznem, a właściwie jej pokazowa część, jest zbyt mała, aby przez dłuższy czas
utrzymywać tak liczną grupę zwierząt, dlatego planuje się wypuścić stado za około 2 lata.
Powinno się po okresie rui oddzielić 3 samice do zagrody aklimatyzacyjnej. Samice powinny
się wycielić już w zagrodzie aklimatyzacyjnej i w kolejnym roku samiec powinien być
dopuszczony do nich samiec. W ten sposób można mieć nadzieję, że powstanie grupa
składająca się z 3 samic (najstarsza 2009), 2-3 cieląt urodzonych w 2015 roku i 2-3 cieląt
urodzonych w 2016 roku. Po okresie rui 2016 roku grupa powinna być wypuszczona.
w zagrodzie zostaną 2-3 samice z samcem, a odchowana młodzież powinna dołączać
do grupy wypuszczanej.
Byczki urodzone w 2013 roku powinny być wypuszczone wcześniej – zatem nie w tym
regionie.
Wybór samic do zagrody aklimatyzacyjnej powinien być taki, aby starać się wybierać po
jednej z każdego kraju pochodzenia, ale ważne jest aby samice były mniej przyzwyczajone
do człowieka i bardziej „agresywne”, szczególnie najstarsza z nich, która powinna stać się
przewodniczką stada.
Rozważyć należy możliwości, jakie istnienie zagrody ekspozycyjno-hodowlanej stwarza dla
prowadzenia działań edukacyjnych w oparciu o utrzymywaną tam grupę żubrów oraz
obserwacji naukowych. Szczególnie korzystne byłoby wykorzystanie faktu budowy
w Mucznem ośrodka edukacyjno–dydaktycznego, który mógłby stać się bazą dla pracujących
z żubrami naukowców i studentów.

1. Zagrożenia dla populacji żubra w Bieszczadach
Poważnym zagrożeniem dla możliwości kontynuacji działań ochronnych dla zachowania
i rozwoju populacji żubra w Bieszczadach jest brak stabilnego źródła finansowania. Lasy
Państwowe nie maja ustawowych środków na poprawę bytowania gatunków chronionych, a
obecne zadania finansowane są z krótkoterminowych projektów niezapewniających ich
trwałości.
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Kolejną pilną kwestią, niestety dotychczas nierozwiązaną, jest formalne ustalenie, kto kieruje
na tym terenie akcją zwalczania choroby –jaką jest gruźlica - de facto niezwalczanej z urzędu,
czy kto w odniesieniu do takich chorób ponosi koszty badań laboratoryjnych.

5.1. Zagrożenia istniejące wewnętrzne


Choroby zakaźne: niewątpliwie największym aktualnie zagrożeniem tego typu jest
gruźlica bydlęca, która ma obecnie charakter endemiczny i objęła także inne gatunki
(przede wszystkim dzika). w roku 2014 na terenie nadleśnictwa Lutowiska
stwierdzono u padłego żubra obecność bakterii Pasteurella multocida wywołującej u
zwierząt gospodarskich chorobę Bollingera.



Inwazje pasożytnicze: stopień inwazji pasozżytniczych jest stosunkowo wysoki,
w tym najbardziej istotne: pasożyty krwi (Ashwortius sidemii), nicienie płucne,
przywry (motylica wątrobowa). Jakkolwiek w chwili obecnej inwazje pasożytnicze nie
powodują upadków żubrów, niewątpliwie jednak mogą mieć wpływ na ich kondycję
i odporność, w tym na choroby zakaźne.



Konflikt z gospodarką leśną – lokalnie występujące szkody w uprawach leśnych
i młodnikach oraz spałowanie niektórych gatunków (zwłaszcza jesiona) w pobliżu
punktów dokarmiania, nie sprzyja pozytywnemu postrzeganiu żubra przez osoby
odpowiedzialne za hodowle lasu.



Lokalnie suboptymalne warunki siedliskowe: stosunkowo mała liczba i powierzchnia
zagospodarowanych łąk na części areałów żubrów.



Sztuczne bariery dla przemieszczania: bariery takie istnieją w postaci niektórych
głównych szlaków komunikacyjnych (droga relacji Lesko – Cisna oraz Komańcza –
Zagórz). Istotnym problemem jest bariera w postaci rozbudowywanej drogi relacji
Dukla – Barwinek, która istotnie ogranicza możliwości dyspersji w kierunku
zachodnim a przez to także wzrostu tej populacji.



Naturalne bariery dla przemieszczania się: w obrębie obecnego areału, ten czynnik ma
stosunkowo niewielkie znaczenie - żubry (choć rzadko) obserwowane są podczas
przekraczania głównej grani Karpat, także wszystkie cieki wodne na terenie
Bieszczadów są przekraczane przez żubry. Jedyną rzeczywistą barierą
uniemożliwiająca przemieszczanie się zwierząt w kierunku wschód – zachód na
znacznym odcinku jest zalew Soliński.



Drapieżnictwo: problem jeszcze kilka lat temu praktycznie nieistniejący, obecnie
rejestrowane coraz częściej przypadki atakowania żubrów zwłaszcza przez
niedźwiedzie.



Kłusownictwo lokalne: jak dotąd sporadyczne wypadki na terenie Polski.

5.2. Zagrożenia istniejące zewnętrzne




Kłusownictwo: poważny problem z żubrami przekraczającymi granicę z Ukrainą.
Nasilanie się ruchu samochodowego połączone z modernizacją dróg.
Zwiększona penetracja kompleksów leśnych przez pojazdy typu quad.
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5.3. Zagrożenia potencjalne wewnętrzne


Wąska pula genowa: obecnie nie są widoczne objawy genetyczne związane
z inbredem, istnieje jednak niebezpieczeństwo ujawnienia się takich symptomów.



Duża koncentracja stad w okresie zimowym: w razie intensywnego wzrostu
liczebności populacji i braku możliwości poszerzania areału wskutek dalszej
fragmentacji siedlisk i powstawania barier migracyjnych, może dojść do tworzenia się
dużych stad wokół miejsc dokarmiania co stwarza zagrożenia rozprzestrzeniania się
infekcji i inwazji pasożytniczych.



Możliwość wystąpienia wypadków komunikacyjnych z udziałem żubrów wzdłuż
dróg.



Możliwość pojawienia się konfliktów z miejscowa ludnością.

5.4. Zagrożenia potencjalne zewnętrzne



Choroby zakaźne: możliwość zawleczenia z zewnątrz chorób na które żubry nie są
odporne (np. pryszczyca, choroba błękitnego języka).
Rozwój sieci drogowej, nowe przejścia graniczne, duże inwestycje w infrastrukturę
turystyczną.

6. Zabiegi ochronne eliminujące lub łagodzące zagrożenia dla populacji
żubra w Bieszczadach (zarządzanie populacją, procedury podejmowania
decyzji)
Grupa tych działań obejmuje zabiegi, które wykonywane byłyby albo bezpośrednio przez
nadleśnictwa lub też zlecane podmiotom zewnętrznym, ale koordynowane i nadzorowane
przez poszczególne nadleśnictwa.

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się gruźlicy:
Likwidacja chorego na gruźlicę stada „Górny San”, w szczególności bardzo sprawnie
przeprowadzony odstrzał żubrów po wydaniu decyzji przez GDOŚ, doprowadziły
do likwidacji czynnego, bardzo niebezpiecznego ogniska gruźlicy bydlęcej, co przerwało
łańcuch epizootyczny, ograniczając wysiew prątka gruźlicy do środowiska. Niestety, prątkami
gruźlicy zakażone zostały dziki, bytujące na terenie Nadleśnictw Stuposiany i Lutowiska, na
południe od linii Sanu. Wiadomo, że gruźlica w populacji żubrów bieszczadzkich
stwierdzona była już w 1996 roku – na obszarze Nadleśnictwa Brzegi Dolne (dziś
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne). Odwlekanie decyzji o likwidacji stada doprowadziło
do szerzenia się choroby w stadzie. Doprowadziło to też do rozszerzenia choroby na inne
gatunki i z pewnością do skażenia środowiska i prawdopodobnie do wybuchu choroby u
żubrów po 15 latach. Prątek gruźlicy w środowisku może przetrwać wiele lat.
Wniosek z tego jest taki, że jeżeli w przyszłości, w przypadku stwierdzenia gruźlicy nawet
u jednego osobnika w izolowanej grupie żubrów, należy taką grupę zlikwidować, również
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gdy przebywa ona na terytorium BdPN. W przyszłości decyzje o likwidacji powinny być
radykalne, podejmowane niezwłocznie, adekwatnie do zagrożenia epizootycznego
i epidemiologicznego.
W odniesieniu do zagrożenia gruźlicą bydlęcą, rekomendowane są następujące działania:










- w porozumieniu z właściwymi Inspektoratami Weterynaryjnymi, wyznaczenie
rejonów potencjalnie skażonych prątkiem gruźlicy i kontynuacja monitoringu zdrowia
żubra na zasadach prowadzonych do tej pory;
- sporządzenie przez Komisję Hodowlaną, w skład której wchodzą przedstawiciele
zarówno Lasów Państwowych, Parku Narodowego jak i Inspektoratów Weterynarii,
formalnego dokumentu opisującego procedury postępowania w celu wykrycia
przypadków gruźlicy, w tym stały monitoring obejmujący żubra i inne gatunki łowne i
chronione, a także sposobów zabezpieczania zwierząt i ludzi oraz przewidującego
w szczegółach procedury powiadamiania o znalezieniu martwego zwierzęcia, sposobu
wykonywania sekcji oraz przesyłania materiału do dalszych badań (patrz: zasady
monitoringu zdrowotnego pkt. 4.4);
- w odniesieniu do wszystkich stad, elementem monitoringu jest prowadzenie
odstrzału osobników chorych, po wyraźnych urazach i w bardzo złej kondycji, ze
szczególnym uwzględnieniem osobników odstających od stada;
- dodatkowo, w odniesieniu do stad żubra bytujących w rejonach potencjalnie
skażonych prątkiem gruźlicy, celowe jest prowadzenie monitorowania stanu zdrowia
poprzez odstrzał 1-2 osobników w dobrej kondycji na rok, jako badania
zwiadowczego;
- w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii, wskazanie
potencjalnych źródeł finansowania koniecznych działań, mających na celu wykrycie
gruźlicy u gatunków dzikich;

Odnośnie możliwości zawleczenia innych chorób: wprowadzenie do kart obserwacyjnych
rubryki "ocena stanu zwierzęcia", bezwzględne przestrzeganie reguły przeprowadzania
autopsji wszelkich martwych zwierząt z uwzględnieniem diagnostyki chorób zakaźnych.

Inwazje pasożytów:
Koniecznym jest utrzymanie dotychczasowego monitoringu poprzez badanie prób
reprezentatywnych dla obu subpopulacji odchodów wiosną i jesienią oraz określanie stopnia
i rodzaju inwazji pasożytniczych podczas autopsji martwych osobników (odnalezionych
i eliminowanych). W miarę możliwości stosowanie środków przeciw pasożytniczych podczas
dokarmiania, analogicznie jak w przypadku jeleniowatych.

Wąska pula genowa:
Sukcesywne wzbogacanie puli genowej poprzez przywóz wyselekcjonowanych genetycznie
osobników z hodowli. Stworzenie możliwości kontaktu obu subpopulacji (wschodniej
i zachodniej) poprzez wyznaczenie funkcjonalnych korytarzy migracyjnych (co najmniej
dwóch) łączących ich areały na podstawie wyników monitoringu prowadzonego przez SBFK
MiiZ PAN. Analogicznie, powinna być podtrzymana możliwość komunikowania się
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z bieszczadzkimi stadami żubrów, subpopulacji słowackiej a w dalszej przyszłości (po
ustaleniu wspólnych zasad ochrony i monitoringu populacji żubra w strefie transgranicznej)
także
ukraińskiej, co będzie korzystne z punktu genetycznej zmienności w całej
metapopulacji.

Konflikt z gospodarką leśną:
Należy unikać koncentrowania się większych ugrupowań żubrów wokół miejsc dokarmiania
poprzez ich rozproszenie. Sugeruje się poprawę jakości naturalnych pastwisk, wykładanie
materiału ogryzowego na zrębach, ew. wykorzystanie w dokarmianiu peletów zawierających
korę drzew.

Lokalnie suboptymalne warunki siedliskowe:
Poprawa jakości naturalnych pastwisk, zwiększenie powierzchni wykaszanej tam gdzie jest to
możliwe, lokalne dopasowanie terminów koszeń.

Sztuczne bariery dla przemieszczania, intensyfikacja ruchu na drogach:
Jak dotąd w obrębie areału populacji bieszczadzkiej ten problem praktycznie nie występował,
niemniej jak wskazują doświadczenia z populacji zachodnio-pomorskiej, w sytuacji
koincydencji intensywnego ruchu drogowego i przemieszczającej się populacji żubrów
kwestia ta staje się poważną. Dlatego prewencyjnie, na odcinkach gdzie stwierdzono już
częste przekraczanie dróg przez żubry należy wprowadzić ograniczenia prędkości, znaki
ostrzegawcze "Przejście żubrów" analogicznie jak w przypadku stada zachodniopomorskiego.
Natomiast wprowadzanie ograniczeń musi być przeprowadzane z rozwagą i stopniowo, aby
nie spowodować spadku akceptacji dla populacji żubrów wśród miejscowej ludności wskutek
nowej uciążliwości. Niemniej pamiętać należy, że poważny wypadek komunikacyjny jest
większym zagrożeniem dla stopnia akceptacji niż rozsądnie wprowadzone ograniczenia
w ruchu. Na odcinku Dukla – Barwinek absolutnie niezbędna jest konstrukcja tzw. mostu
krajobrazowego czyli przejścia górnego dla zwierząt o najwyższych parametrach (>40 m
szerokości) gdyż warunkuje to możliwość uruchomienia szlaku migracyjnego żubrów
w kierunku zachodnim.
Osobnym problemem jest kwestia włączenia do areału przyszłej metapopulacji obszaru
leżącego na terenie Ukrainy. z jednej strony w chwili obecnej udrożnienie tego kierunku dla
migracji żubrów jest niepożądane, z uwagi na nasilone tam kłusownictwo w strefie
przygranicznej oraz możliwość transferu patogenów. Z drugiej strony jednak, w dłuższej
perspektywie, obszar Nadsiańskiego Parku Krajobrazowego (już obecnie penetrowany przez
migranty z Bieszczadów) jak i Użańskiego Parku Narodowego, powinny stanowić naturalny
obszar ekspansji subpopulacji wschodniej. Jej sukces zależeć jednak będzie od wprowadzenia
wspólnych zasad ochrony i monitoringu tej populacji. Natomiast możliwość naturalnej
migracji w kierunku stada w Beskidzie Skoliwskim jest po stronie ukraińskiej mocno
ograniczona poprzez główną drogę i linię kolejową biegnące na Zakarpacie.
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Naturalne bariery dla przemieszczania:
Identyfikacja odcinków gdzie żubry przekraczają główną grań Karpat w kierunku na Słowację
i potraktowanie ich jak ostoi, z zachowaniem ciągłości lasu i eliminacją ew. szlaków
turystycznych.

Drapieżnictwo:
Jest to proces naturalny, może stać się w przyszłości pewnym problemem jeśli pojawią się
osobniki (np. niedźwiedzie lub watahy wilcze) wyspecjalizowane w polowaniach na żubry.
Jak na razie nie ma potrzeby ingerencji.

Kłusownictwo:
Rygorystyczne traktowanie przypadków kłusownictwa na żubry poprzez konsekwentne
zgłaszanie takich wypadków do właściwych organów. Lepsza kontrola nad penetrowaniem
lasu przez zmotoryzowane osoby postronne (auta terenowe, quady) prowadzona przez Straż
Leśną. w strefie przygranicznej sformalizowanie w tym zakresie współpracy ze Strażą
Graniczną.
Powstrzymywanie żubrów przed przekraczaniem granicy z Ukrainą poprzez stworzenie
systemu pastwisk, poletek i punktów dokarmiania przez Nadleśnictwo Stuposiany we
współpracy z BdPN.
Lokalnie istotny jest też problem nieautoryzowanych wycieczek zbiorowych lub
podprowadzania w celu obserwacji dzikich zwierząt przez osoby nieuprawnione.

Możliwość pojawienia się konfliktów z miejscową ludnością
Unikanie lokalizacji punktów dokarmiania w pobliżu miejscowości. Wprowadzenie utrudnień
na trasach wyjść z lasów w kierunku osiedli lub infrastruktury turystycznej (np. w postaci
przegradzania stałych tras wędrówek). Wprowadzenie działań zmierzających do zatrzymania
stada w okresie zimowym na terenie obecnych areałów. Przeprowadzenie akcji informacyjnej,
warsztatów dla miejscowej ludności (młodzieży szkolnej).
Opracowanie procedur na wypadek konieczności odłowienia/uśpienia uciążliwego osobnika
i jego transportu.

Rozwój sieci drogowej, nowe przejścia graniczne, duże inwestycje
w infrastrukturę turystyczną
Uwzględnianie potrzeb ochrony populacji żubra przy wydawaniu opinii dot. oddziaływania na
środowisko.

72

7. Ocena stanu zachowania gatunku wg. kryteriów Natura 2000
Do roku 2000 gatunek zaliczony był do kategorii EN – ENDANGERED. Od 2007 r.
obowiązują nowe kryteria i żubr obecnie kwalifikuje się do kategorii VU- VULNERABLE.
Ocena stanu zachowania gatunku dla obszaru Bieszczadów określona została w kwietniu
2013. Całkowita powierzchnia zasięgu gatunku w regionie biogeograficznym została ustalona
na ok 1630 km2. Właściwy zasięg referencyjny (FRR) oszacowany został na 1400 km 2.
Określono go jako całkowitą powierzchnię leśną nadleśnictw: Stuposiany, Lutowiska, Cisna,
Baligród, Komańcza, części zachodniej obrębu Lesko w nadleśnictwie Lesko, obrębu Brzegi
Dolne w nadleśnictwie Ustrzyki Dolne oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Powierzchnię siedliska odpowiedniego dla gatunku oszacowano na <1000 km2.
Długoterminowy trend liczebności populacji określony został jako wzrostowy i stabilny.
Liczebność populacji ustalono wówczas na 256 osobników. Jako główne oddziaływania
wymieniono: J03.02 antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk – fragmentacja, D01
drogi, autostrady, drogi kolejowe, F03.02.03 kłusownictwo, K03.02 pasożytnictwo, K02.03
zawleczenie choroby, K05.01 depresja genetyczna z rangami odpowiednio: M, L, L, L, H, H.

Ocena populacji:
Bieszczadzka populacja żubrów składa się z dwóch subpopulacji: wschodniej (teren
nadleśnictw: Stuposiany, Lutowiska, Cisna) i zachodniej (teren nadleśnictw: Baligród, Lesko,
Komańcza, Cisna), której liczebność na początku 2010 roku wynosiła około 300 osobników.
w tej populacji występują fluktuacje liczebności w przedziałach ok. 5 letnich. Pomiędzy
rokiem 1985 (170 os.) a 2013 (256 os.) liczebność wykazywała spadki i wzrosty, przy czym
najniższą wartość - 73 os. - zanotowano w 1991 r. Generalnie, w ostatnich 12 latach
zaznaczył się znaczny wzrost (o ponad 80%). Obecna populacja ma jednak zbyt niską
liczebność efektywną i jest zbyt silnie zinbredowana. Pojawiło się nowe istotne zagrożenie
w postaci gruźlicy wskutek czego wyeliminowane zostało stado w Nadleśnictwie Stuposiany
(ok. 20 osobników). Po zakończeniu eliminacji stada ze Stuposian i podliczeniu osobników
padłych w międzyczasie oceniono, że w całej populacji pozostało 256 osobników (kwiecień
2013). w ramach prac monitoringowych w 2008 r., stan populacji oceniono jako właściwy,
w tym raporcie jako niezadowalający. Niższa ocena wynika z uwzględnienia stanu
zdrowotnego populacji żubra i odniesienia aktualnej populacji do populacji referencyjnej.
Sugerowany jest wzrost liczebności żubra do ok. 400 osobników dla całej metapopulacji
uwzględniającej stado na Słowacji i potencjalne możliwości poszerzenia zasięgu na zachód
(wartość szacowana w oparciu o minimalna efektywną wielkość populacji) przy stopniowym
uzupełnianiu puli genetycznej poprzez introdukcje.

Ocena siedliska:
W Bieszczadach żubr występuje głównie na terenie administrowanym przez Lasy Państwowe,
gdzie dominującym siedliskiem wg. typologii leśnej jest las górski (buczyna karpacka). Stan
siedliska nie jest tu czynnikiem limitującym dla populacji żubra, zwłaszcza biorąc pod uwagę
możliwości migracyjne w kierunku Narodowego Parku Połoniny (Słowacja) oraz
Narodowego Parku Użańskiego i Krajobrazowego Parku Nadsiańskiego (Ukraina).
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Powierzchnię siedliska aktualnie zajmowanego określono na >600 km², jako sumę rocznych
areałów poszczególnych stad. Wzrost w stosunku do danych w raporcie z roku 2007 wynika
z faktycznego powiększenia się powierzchni penetrowanej przez żubry. Powierzchnię
siedliska potencjalnego określono jako <1000 km2. Szacunek powierzchni siedliska
potencjalnego oparty jest na odniesieniu proporcji powierzchni (ok. 0.7) aktualnego rocznego
areału stad do powierzchni zalesionej nadleśnictw bieszczadzkich posiadających populację
żubra, do powierzchni referencyjnej. Ogólnie, jakość siedlisk oceniono jako dobrą.

Perspektywy zachowania:
Niezadowalające (zgodnie z danymi z Państwowego Monitoringu Środowiska z 2008 r.).
Występuje zagrożenie dalszej utraty zmienności genetycznej i ryzyko epizoocji. Poważnym
zagrożeniem jest zakażenie prątkiem gruźlicy.
Ocena stanu ochrony na koniec danego okresu raportowania (2013):






Zasięg – FV
Populacja – U1
Siedlisko – FV
Perspektywy – U1
Ocena ogólna: Stan niezadowalający U1 (podobnie jak w raporcie 2007).

8. Rola Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Od wielu lat w obrębie areału bieszczadzkiej populacji żubra, teren Bieszczadzkiego Parku
Narodowego stanowi jedynie niewielki jego fragment (rzędu kilku %). Związane jest to
przede wszystkim z wyższymi wysokościami n.p.m. występującymi na obszarze Parku
i panującymi tam przez znaczną część roku trudnymi warunkami klimatycznymi. Żubry na
teren Parku wchodzą przede wszystkim okresowo głównie z sezonie wegetacyjnym, w rejonie
doliny górnego Sanu oraz Tworylnego (Ryc. 32 A, B). Niemniej płn.-zach. fragment BdPN
jest ostoją i rejonem sezonowego funkcjonowania około 30% osobników (ok. 15) ze stada
Tworylne. Również na obszarze leśnictwa Osada obserwowane są stale 3-4 osobniki. Dolina
górnego Sanu, częściowo leżąca w obszarze BdPN, a częściowo w Nadleśnictwie Stuposiany
jest ważnym obszarem w aspekcie migracji żubrów przez granicę państwową z Ukrainą
i ewentualne działania prowadzone tutaj pod kątem przeciwdziałania tym migracjom,
powinny być prowadzone w sposób skoordynowany przez obie te jednostki.
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A

B

Ryc. 32 Przykładowe stwierdzenia obecności żubrów na terenie BdPN w rejonie Tworylnego
(A) i doliny górnego Sanu (B) z okresu przed eliminacją stada w Nadl. Stuposiany.
Niemniej, w sytuacji dalszego wzrostu liczebności populacji żubra, Bieszczadzki Park
Narodowy mógłby pełnić istotną rolę jako część ostoi tego gatunku, zwłaszcza w sezonie
wegetacyjnym. Oprócz doliny górnego Sanu, warunki dla utrzymania ugrupowań żubrów
istnieją w niżej położonych partiach Parku jak Caryńskie, Suche Rzeki, czy też obszar
pomiędzy Brzegami Górnymi a Wetliną. Również podczas przyszłej odbudowy stada
w dolinie Górnego Sanu, należy uwzględnić jej część leżącą w obrębie BdPN, z uwagi na
istniejące tam bardzo dobre warunki siedliskowe i niski poziom antropopresji.
Niezwykle ważne jest też zapewnienia współdziałania Parku w zakresie monitoringu
populacji i zwalczania chorób zakaźnych żubrów (jak np. gruźlica).

9. Znaczenie bieszczadzkiej populacji żubra dla społeczeństwa, turystyki.
Przez wiele lat, fakt obecności żubrów w Bieszczadach był niemal nieznany
w społeczeństwie, a lokalnie żubry postrzegano jedynie jako interesujący komponent fauny.
Dopiero rewitalizacja zagrody aklimatyzacyjnej na Woli Michowej, kolejne przywozy
żubrów zza granicy, zainteresowanie filmowców, upamiętnienie przywozu pierwszych
osobników w ramach reintrodukcji, a przede wszystkim budowa zagrody pokazowohodowlanej w Mucznem dotarły do świadomości społecznej, a żubry stały się jedną
z największych atrakcji tego regionu (Ryc 33 A, B, C).
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Ryc. 33 A. Przywóz żubrów z ZOO w Pradze do zagrody aklimatyzacyjnej na Woli
Michowej (fot. K. Perzanowski).

Ryc.

33B. Odsłonięcie pomnika upamiętniającego
do Nadleśnictwa Komańcza (fot. M. Januszczak).

przywóz

pierwszych

żubrów
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Ryc. 33C. Otwarcie pokazowej zagrody w Mucznym
Temat ten podchwyciły również komercyjne przedsiębiorstwa, tak że w przeciągu kilku lat
żubr stał się jednym z mocnych, dobrze rozpoznawalnych marketingowych symboli
Bieszczadów (Ryc. 34.).

Ryc. 34. Powszechnie znana reklama, wykorzystująca wizerunek żubra w Bieszczadach (fot.
K. Perzanowski).
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Fakt ten można bardzo skutecznie wykorzystać w promowaniu rozmaitych przedsięwzięć
związanych z szeroko rozumianą turystyką, co może znacznie przyczynić się do ożywienia tej
gałęzi gospodarki regionu.
Obecność żubra, który jest najlepiej na świecie rozpoznawalnym symbolem sukcesu Polski
w ochronie przyrody, może być także bardzo pomocna w staraniu się o środki na zabiegi na
ochronę środowiska Bieszczadów.
Wreszcie, nie bez znaczenia jest też fakt, że żubry bieszczadzkie przyciągnęły uwagę wielu
instytucji naukowych, których zaangażowanie na tym terenie poprzez prowadzenie badań,
organizację konferencji czy szkoleń, podnosi rangę tego regionu w kraju i na świecie.
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